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El recorregut del 156 s’incorpora al 155, 
que ampliarà el traçat i la freqüència
Els usuaris del CAP Les Indianes que vagin al centre mèdic en autobús ja no hauran de fer transbordament a la rambla dels Països Catalans

AUTOBÚS URBÀ

Actualitat
laveu.cat

MÉS PARADES
El 155 tindrà dues noves parades a prop del 
centre comercial El Punt i el 96, davant de 
la nova escola pública Mas Rampinyo

 La línia del 96 també introdueix millores per donar servei a Mas Duran

A partir del 7 d’abril l’autobús 
urbà 156, que fa el recorregut pel 
Pla d’en Coll, des de la rambla 
dels Països Catalans fi ns al po-
lígon industrial de Can Milans, 
s’integrarà en la línia del 155. La 
fusió d’ambdues línies respon al 
fet que la primera té un volum 
d’usuaris molt reduït (la mitjana 
és de 75 mensuals) i tant l’Ajun-
tament com Transports Metro-
politans de Barcelona (TMB) 
consideren que és més efectiu uni-
fi car-les. El 155 tindrà 4 combois 
en comptes de 3 i augmentarà la 
freqüència de pas, que serà cada 
26 minuts enlloc dels 31 actuals. 
“Els usuaris del CAP Les In-
dianes no hauran de fer trans-
bordament a la rambla dels 
Països Catalans”, ha assenyalat 
la presidenta de l’Àrea Interna i 
regidora de Transports i Mobili-
tat, M. Carmen Porro (PSC). 

Ampliació mesurada. Tot i la fusió 
de línies, el recorregut que farà 
el 155 s’allarga en 2,5 quilòme-
tres però no arribarà fi ns a Can 
Milans, ja que això obligaria a 
ampliar el trajecte encara més. 
“L’autobús faria massa volta 
i, malgrat que el 156 va néixer 
a fi nal del 2006 en resposta a 
una antiga reivindicació veïnal 
que reclamava donar servei als 
polígons, el cert és que les esta-
dístiques demostren que està 
infrautilitzat”, ha afegit Porro. 
L’autobús, després de passar per 
sota l’autopista, girarà pel Camí 

de la Font Freda, davant del pa-
velló Miquel Poblet i anirà fi ns 
al CAP Les Indianes. Un cop 
passat el centre sanitari, girarà 
pel carrer Castelló i travessarà la 
C-17 per la rotonda que hi ha en 
aquest punt. També s’establiran 
parades noves a prop del centre 
comercial El Punt.

Participació de la Favmir. La uni-
fi cació de la les línies 155 i 156 es 
va començar a plantejar a prin-
cipi del 2009, tot i que no s’ha 
aplicat fi ns ara perquè alguns 
dels carrers del recorregut han 
estat afectats per obres de remo-
delació. En les negociacions de 
l’Ajuntament amb TMB també hi 
ha pres part la Federació d’AV de 
Montcada i Reixac (Favmir) que 
ha apostat pel canvi amb l’objec-
tiu de millorar el transport urbà. 
Tot i així, el president de l’enti-
tat, Antonio Cera, ha lamentat 
que no totes les aportacions del 
col·lectiu s’hagin tingut en comp-
te: “Volíem que el 155 no tingués 
inici i fi nal a Terra Nostra, sinó 
que fes la circumvalació anant 
fi ns a Can Cuiàs per la N-150 i 
és una qüestió que continuarem 
reivindicant”. 
Una altra de les peticions del col-
lectiu veïnal és ampliar la línia del 
N3 (Nit Bus) fi ns al barri de Ter-
ra Nostra i fer que el 155 tingui 
parada a l’alçada de la gasolinera 
de Can Sant Joan. L’Ajuntament 
i GISA, l’empresa pública de la 
Generalitat encarregada de l’obra 
de soterrament de la carretera 
C-17 i de la millora del nus amb 
la N-150, estan estudiant aquesta 
possibilitat, tot i que caldrà esperar 
a què fi nalitzin les obres de la ma-
crorotonda que s’ha de construir a 
Can Sant Joan, en el punt on con-
necten els dos vials esmentats.

Pilar Abián | Redacció

La mitjana d’usuaris 
del 156 és molt baixa, 
no supera els 75 
viatgers mensuals

03

La línia 96, que fa el trajecte entre el 
metro de Sagrera i Mas Rampinyo, 
canvia la part fi nal del recorregut, que 
s’amplia en 2 quilòmetres, passant pel 
nou pas inferior sota la línia 3 de Ro-
dalies Renfe del carrer Frederic Mom-
pou, per donar servei als residents a 
Mas Duran i als usuaris de l’escola 
Mas Rampinyo. L’ampliació del trajec-
te suposa la instal·lació de cinc noves 
parades, la més propera a l’escola amb 
marquesina. A més, s’està instal·lant 
una rotonda provisional –mentre es fa 
el projecte de construcció de la defi ni-
tiva– a la confl uència del carrer Joan 
Miró amb l’avinguda Europa per facili-
tar el gir del comboi. “Fins ara hi havia 
un dèfi cit de transport a Mas Duran 
que, amb les novetats incorporades, 
quedarà resolt en bona part”, ha indi-
cat Porro. Els horaris de les línies 155 i 
96 es poden consultar a cadascuna de 
les parades o bé al web tmb.cat | LR
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A partir del 7 d’abril el recorregut del bus 156 que dóna servei al Pla d’en Coll l’absorbirà el 155, que ampliarà la freqüència de pas
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La construcció de la nova estació 
de Sagrera-Meridiana –que farà 
d’intercanviador de Rodalies– obli-
garà a interrompre temporalment 
la circulació de trens entre les esta-
cions de Sant Andreu Arenal i Arc 
de Triomf des del 28 de març fi ns 
al 12 de setembre. Aquesta mesura 
afectarà el trànsit ferroviari de tres 
de les línies de rodalies (R3, R4 i 
R7) de Renfe que creuen Mont-
cada i Reixac. Durant els més de 
cinc mesos que es preveu durarà 
l’actuació, l’estació de Sant An-
dreu Arenal, situada a l’entrada 
de l’avinguda Meridiana de Bar-
celona, es convertirà en l’inici i 
fi nal de recorregut de les línies 
R3 (Sant Andreu Arenal-Vic), R7 
(Sant Andreu Arenal-Martorell), 
R4 Nord (Sant Andreu Arenal-
Manresa) i R4 Sud (Sant Vicenç 
de Calders-Badalona). 

Els montcadencs que vulguin anar 
en tren en direcció Barcelona po-
dran utilitzar la línia de Rodalies 

R2 (Vilanova/Aeroport-Sant Ce-
loni), més coneguda com la línia 
de França, que prestarà el servei 
habitual, o bé les línies R3, R4 
i R7, que passen per l’estació de 
Montcada-Manresa i Montcada 
Bifurcació però la parada fi nal 
serà l’estació de Sant Andreu Are-
nal. Allà podran connectar amb 
la línia L1 del metro o bé amb el 
servei d’autobusos urbans de la 
ciutat comtal. Els montcadencs 
també poden utilitzar la línia L11 
de metro, a Can Cuiàs, com alter-
nativa per desplaçar-se al centre 
de Barcelona.
Una altra opció per als usuaris de 
les R4 i R7 en direcció a Barcelona 
és baixar-se a l’estació Montcada-
Manresa i caminar fi ns a l’estació 
de França. La Generalitat de Cata-
lunya, l’Adiministrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) i Ren-
fe reforçaran els equips d’atenció al 
client i de seguretat a les estacions 
afectades i han facilitat un telèfon 
d’informació als clients, 902 410 
041, i un web, www.rodaliesdeca-
talunya.cat. 
A partir del proper 28 de març, 
l’Adif iniciarà l’execució de les 
obres de la construcció de l’estruc-
tura de la nova estació de Sagrera-
Meridiana, que es convertirà en 
un dels principals intercanviadors 
de Barcelona i que donarà servei a 

les línies R3, R4 i R7 de Rodalies i 
a les línies L1 i L5 i les futures L4 
i L9 del Metro. El projecte, que 
té un pressupost de 34,3 milions 
d’euros, preveu la creació d’una 
andana central de 200 metres de 
longitud, el descens del rasant fer-
roviari del túnel actual i la cons-
trucció de dos vestíbuls.

Passos a nivell. D’altra banda, 
l’Adif instal·larà un nou sistema 
de passos entre andanes a les es-
tacions de Montcada–Bifurcació 
(Can Sant Joan), de les línies 3, 
4 i 7 de Rodalies, i Montcada i 
Reixac (Montcada Centre), de la 
línia 2. El nou sistema, dotat de 
paviment antilliscant de cautxú, 
servirà per millorar la seguretat 
dels passos. Se n’instal·laran 2 a 
Bifurcació i 1 a l’estació del cen-
tre. Actualment ja n’hi ha més 
de 400 a tota la xarxa ferroviària 
convencional.

Notícies PLA D’ACTUACIÓ COMERCIAL
Representants del consistori i dels 
comerciants formaran una comissió 
per fer el seguiment del projecte

PÀG. 9

laveu.cat/noticies

EFECTES DE LA NEU
El consistori està valorant si 
demanarà ajuts per pal·liar
els efectes del temporal

PÀG. 6

La línies R3, R4 i R7, 
tallades parcialment 
durant cinc mesos

OBRES A LA SAGRERA

Fins al 12 de setembre 
les línies de Manresa 
i Vic acabaran a Sant 
Andreu Arenal en 
direcció Barcelona

Les alternatives passen per fer servir la línia de França, 
l’estació de metro de Can Cuiàs o els autobusos

Els usuaris de l’estació de Manresa hauran de buscar, a partir del 28 de març, una alternativa per continuar des de Sant Andreu al centre de Barcelona
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L’estació de tren de Santa Maria-
Terra Nostra (línies R4 i R7) és la 
primera que ha incorporat la nova 
imatge corporativa de Rodalies de 
Catalunya des del traspàs de com-
petències de l’Estat a la Generalitat. 
L’espai ha passat per un procés inte-
gral de modernització –ja fi nalitzat– i 
s’ha convertit en la primera ‘estació 
taronja’, els colors de la nova imatge. 

El nou edifi ci ha eliminat les barreres 
arquitectòniques, també s’han millo-
rat els accessos i l’entorn. Els usuaris 
es queixen, però, que el bitllet només 
es pot validar al cantó de l’estació i no 
a l’andana i que els viatgers que pro-
venen de Montcada i volen anar cap 
a l’avinguda Terra Nostra han creuar el 
pas soterrani dues vegades per sortir 
del recinte | SD

L’estació Terra Nostra, a ple rendiment

Pilar Abián | Redacció
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Pla alternatiu de transport de rodalies
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Estrena dels pisos de lloguer per a 
joves que ha fet l’Incasòl a Mas Duran

Els llogaters dels pisos per a joves 
que l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) ha construït a Mas Duran 
(av. Europa, 6), van rebre el 23 
de març les claus dels habitatges 
de mans de l’alcalde de Mont-
cada i Reixac, César Arrizaba-
laga (PSC), el director general 
de Promoció de l’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, Joaquim Gascó, i la 
regidora de Medi Ambient i Ha-
bitatge, Eva Gonzalo (PSC). 
Els inquilins, que gaudiran d’un 
contracte de cinc anys, han hagut 
d’esperar cinc mesos per poder 
disposar del seu pis des que es va 
fer el sorteig d’adjudicació, motiu 
pel qual Gonzalo els va agrair la 
seva “paciència”. Abans del lliu-
rament de les claus, la regidora es 
va reunir amb la directora de la 
unitat operativa d’Administració 
i Gestió d’Adigsa, Fuensanta Al-
calá, i amb els llogaters per re-
soldre els dubtes i les queixes 
que aquests havien fet arribar 

a l’Ofi cina Local d’Habitatge 
A la trobada també van rebre 
informació de com tramitar els 
ajuts públics al lloguer perquè els 
sol·licitin d’acord amb els seus 
ingressos. 
“Adigsa ha assumit el compro-
mís de facilitar la possibilitat 
de fer el pagament dels comp-
tadors de subministraments 
de forma fraccionada i de 
col·locar reixes als baixos si ho 
demanen els adjudicataris”, ha 
dit Gonzalo. Alcalá també s’ha 
compromès a subsanar les defi -
ciències que els inquilins detec-
tin un cop resideixin al bloc. 

Demandes unànims. Algunes de 
les peticions dels llogaters són 
instal·lar un porter automàtic a 
l’entrada de la fi nca i resoldre les 
fi ltracions d’aigua als replans quan 
plou, ja que no estan totalment tan-
cats a l’exterior. “També trobem 
petites les dutxes, són de 68x68”, 
ha explicat Ruth Galán, promoto-
ra d’un grup a la xarxa social Face-

book a través del qual els adjudica-
taris han intercanviat informació 
sobre els pisos a l’espera de rebre 
les claus. “No l’hem creat per 
queixar-nos –puntualitza– sinó 

per estar connectats, encara que 
lògicament ha servit per canalit-
zar les nostres peticions”. Dels 42 
habitatges, una dotzena disposa de 
dues habitacions i la resta, d’una.

Els inquilins han hagut d’esperar cinc mesos després del sorteig d’adjudicació per rebre les claus dels pisos

Pilar Abián | Mas Duran
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Cares de satisfacció tant dels llogaters com de les autoritats en l’acte de lliurament de les claus

Alicia Solano 
pren possessió 
del càrrec com 
a nova regidora

Alicia Solano, de 35 anys, i advo-
cada de professió, és la nova re-
gidora del PSC en substitució de 
Jordi Climent, que va dimitir el 
passat 25 de febrer. L’edil prenia 
possessió del càrrec en el Ple del 
mes de març –que es feia al tan-
cament d’aquesta edició. Solano 
assumirà les tasques de regidora 
adscrita a l’Àrea Territorial per al 
Pla Integral de la Ribera i el de 
Can Sant Joan. “Estic molt con-
tenta de poder treballar per a 
la ciutadania”, ha dit l’edil, qui 
pensa compaginar la seva activitat 
professional amb la vessant públi-
ca. Solano fa  quatre anys que és 
militant del PSC i ocupava el nú-
mero 10 de la llista.

Pilar Abián | Redacció

Solano substitueix Jordi Climent

PI
LA

R
 A

BI
ÁN



6 1a quinzena | Abril 2010Notícies06

Representants de l’Ajuntament i  de 
les associacions de comerciants for-
maran en breu la comissió de segui-
ment del Pla d’Actuació Comercial 
(PAC) 2010. Una desena de perso-
nes vetllarà perquè els objectius del 
projecte –aprovat al Ple de gener 
d’enguany– es duguin a terme. Les 
reunions del grup està previst que 
es facin de forma trimestral. “Amb 
la creació de la comissió iniciem 
el projecte i, a partir d’aquí, posa-
rem en marxa les actuacions per 
donar suport els comer ciants”, ha 
dit el regidor de Comerç, Joan Car-
les Paredes (CiU).
Per donar difusió del contingut 
del PAC, l’Ajuntament ha editat 
un tríptic que mostra els principals 
eixos del projecte. Hi ha iniciatives 
comercials individuals, com millo-
ra de la imatge comercial, l’aten-
ció al client i la modernització dels 
establiments. També hi ha accions 
de caire col·lectiu, com cursos de 
formació, assessorament i amplia-
ció de serveis als clients. A nivell 
municipal, el PAC inclou accions 

com modifi cacions fi scals o la mi-
llora de la mobilitat i la senyalitza-
ció de les zones comercials. 

Nou curs. La Regidoria de Co-
merç posa en marxa el 6 d’abril 
un curs d’aparadorisme i merchan-
dising visual, de 20 hores, que se 
centrarà en com fer atractius els 
establiments. Les sessions tindran 
lloc els dimarts i dijous fi ns al 6 de 
maig, de 14.30 a 16.30h, al Kur-
saal. La presentació del curs serà 
el 30 de març.
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Una desena de persones constituirà
la comissió de seguiment del projecte
El 30 de març, la Regidoria de Comerç posa en marxa un curs per fer més atractius els establiments

Silvia Díaz | Redacció

Un dels objectius del PAC és fer més atractius els establiments comercials de Montcada

PLA D’ACTUACIÓ COMERCIAL 2010 EMPRESA

Ricard Agustí i Josep M. Polo van ser a Montcada el 17 de març

Dos experts aporten noves 
idees per superar la crisi

Una cinquantena de petits empre-
saris i botiguers de Montcada va 
assistir el 17 de març a la jornada 
‘Reinventant les empreses: Best 
practices’ que va organitzar el de-
partament de Planifi cació Estra-
tègica de l’Ajuntament a l’Hotel 
Ciutat de Montcada. L’exdirector 
general de Valentine i fundador 
de Family Business Solutions, 
Ricard Agustí, i el professor de la 
UAB i autor del llibre ‘Best prac-
tices’, Josep M. Polo, van oferir 
dues conferències. 
Davant el context de crisi general, 
Agustí va donar un seguit de reco-

manacions per aprofi tar la conjun-
tura de manera positiva i va posar 
exemples d’empreses grans, mitja-
nes i petites que s’han avançat als 
esdeveniments i han apostat per 
noves estratègies. “Les empre-
ses han de buscar un avantatge 
competitiu i sostenible per fer 
front a la competència i tenir fu-
tur”, va apuntar Agustí. 
Polo, en la seva intervenció, va par-
lar del seu llibre, que analitza les 
estratègies de redirecció i millors 
pràctiques que utilizen les empre-
ses més exitoses en els àmbits de la 
innovació, l’optimizació, el talent i 
la conciliació, entre d’altres.

Laura Grau | Mas Rampinyo
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Ricard Agustí, exdirector de Valentine, va oferir una xerrada a l’Hotel Ciutat de Montcada 

Una desena de comerciants va 
participar el 22 de març a una 
sessió formativa sobre nego-
ciació bancària que Montcada 
Centre Comerç (MCC) va fer a 
la Casa de la Vila. La xerrada 
s’emmarcava en l’acord que 
l’entitat va signar a principi d’any 
amb l’empresa External Finan-
cial Management, dedicada a la 
prestació de serveis de direcció 
fi nancera, per oferir assessora-
ment als establiments socis | SD

Assessorament fi nancer

 

El 31 de març era la data que el Grup Sarasola, propietari d’Aismalibar, va 
apuntar per tancar la planta de Montcada, però fonts de l’empresa han 
avançat a La Veu que, si els jutjats ho autoritzen, 13 dels 26 treballadors 
que encara hi ha a la fàbrica hi continuaran fi ns al 30 de novembre, ja 
que una empresa s’ha interessat per una de les línies de producció, la de 
cobriterm. De tota manera, fi ns a mitjan d’abril, quan els jutjats ratifi quin 
si és possible autoritzar aquesta operació, no se sabrà res defi nitiu. Men-
trestant, els antics treballadors d’Aismalibar, constituïts en la plataforma 
‘Los lunes al sol’, continuen manifestant-se cada dilluns a les portes de la 
fàbrica, acompanyats d’exempleats d’altres empreses també en crisi | SD

La direcció de General Cable va presentar el 23 de març als sindicats un 
projecte per reduir la plantilla de les plantes catalanes que podria afectar 200 
empleats de les tres plantes que l’empresa té a Catalunya –a Montcada, a 
Manlleu i a Abrera– i a les ofi cines de Barcelona. El grup, que argumenta 
el retall de la plantilla amb un descens de les vendes en els darrers anys, va 
apuntar la possibilitat de disminuir en un 25% el personal de cadascuna de 
les seus. Consultat per La Veu, el comitè d’empresa de la fàbrica montcaden-
ca, on treballen 240 persones, no ha entrat a valorar la proposta i ha avançat 
que ara s’obre un procés de negociació | SD

>  Possible reducció de plantilla a General Cable

> El tancament d’Aismalibar es podria ajornar

Dos vehicles van cremar totalment 
la matinada del 14 de març al car-
rer Elionor i altres cinc van patir 
desperfectes en un foc aparentment 
intencionat. A les 5h, un veí va co-
municar a la Prefectura de la Policia 
Local que s’estava produint l’incendi 
i immediatament –el tram del carrer 
Elionor on va passar el succés està 
just al costat de l’edifi ci de l’Ajuntament– els agents van intentar apaivagar les 
fl ames amb extintors a l’espera dels Bombers, que just van trigar una quart 
d’hora a arribar a Montcada. Els efectius van extingir el foc en una hora | SD

>  Dos vehicles queden calcinats al carrer Elionor
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L’Ajuntament començarà a ela-
borar aquesta primavera el Pla 
de seguretat viària del munici-
pi per determinar quins són els 
punts negres que hi ha en el nu-
cli urbà amb l’objectiu d’elimi-
nar-los progessivament i reduir 
la sinistralitat. El primer pas serà 
fer una diagnosi sobre les cruï-
lles, les interseccions i l’estat dels 
vials per avaluar els diferents 
graus de perillositat de cada es-
pai. Amb aquesta informació, 
l’Ajuntament podrà planifi car les 
actuacions que cal fer per corre-
gir les defi ciències i millorar la 
seguretat en les vies urbanes. 

Conveni. Per a l’elaboració del 
Pla, el consistori comptarà amb 
el suport d’una empresa externa 
especialitzada gràcies a un conve-
ni de col·laboració amb el Servei 
Català de Trànsit (SCT) que va 
ser aprovat en Junta de Govern 
Local a principi de març i que se 
signarà ofi cialment el 12 d’abril. 
“Els ajuntaments no disposem 

de recursos tècnics per afrontar 
aquests estudis, per això és im-
portant poder disposar del su-
port de la Generalitat”, ha dit la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). L’objectiu 
és que el Pla Local de seguretat 
estigui elaborat abans d’acabar 
l’any. “Quan tinguem el do-
cument podrem determinar 
quines actuacions cal fer per 
millorar la xarxa local durant 
els propers quatre anys, el perí-
ode en què estarà vigent”, ha dit 
l’edil. L’SCT aposta per fer políti-
ques efectives de seguretat viària 
al llarg de tot el trajecte d’un des-
plaçament tant urbà com interur-
bà per prevenir d’accidents.
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Pla per detectar els punts 
negres en el nucli urbà
L’Ajuntament signa un conveni amb el Servei Català de Trànsit

Pilar Abián | Redacció

SEGURETAT VIÀRIA
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> Proposta per crear més passos a la plaça d’Espanya
L’AV de Montcada Nova ha fet arribar a l’Ajuntament la seva preocu-
pació per l’actual situació dels passos de vianants que hi ha a la pla-
ça d’Espanya, ja que no estan en línia recta i això fa que molts veïns, per 
estalviar-se camí, creuin pel mig del vial arriscant-se a sofrir un accident. 
L’entitat ha proposat eliminar els semàfors propers a la rotonda i fer pas-
sos elevats. El 29 de març, responsables municipals es reuniran amb 
l’entitat per valorar conjuntament les seves peticions i presentar el projec-
te d’urbanització que s’executarà sobre el túnel soterrat de la C-17 | PA

La Fundació Laboral del Ci-
ment i el Medi Ambient CEMA 
organitza el 8 d’abril a les 18h, 
a l’Auditori, una jornada sobre 
salut ambiental. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), inaugurarà 
el programa que presentarà el 
director de CEMA, Dimas Valli-
na, i que inclourà dues ponències 
tècniques. La primera, titulada 
“Avaluació dels potencials riscos per 
a la salut a l’entorn de la fàbrica de 
ciment del grup Lafarge a Montcada 
i Reixac”, serà a càrrec de Josep 
Lluís Domingo, de la Univer-
sitat Rovira i Virgili. La segona 
ponència la farà Xavier Guinart, 
cap del Servei de vigilància i con-
trol de l’aire del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, qui 
parlarà sobre “La substitució de com-
bustibles fòssils a fàbriques de ciment a 
Catalunya i a Montcada”. Després el 
públic podrà participar i tancarà 
l’acte Maria Comellas, directora 
Ggeneral de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat. Per assistir a la 
jornada cal inscripció prèvia al 
correu jornadas@fundacioncema.org 
o bé al telèfon 932 430 835.

Pilar Abián | Redacció

El sector del 
ciment fa una 
jornada sobre 
salut ambiental
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POLÍTICA

UPyD creu que l’opinió de l’edil no afavoreix el joc democràtic

César Arrizabalaga alerta
sobre els ‘partits trampa’ 

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), s’ha pronunciat en un ar-
ticle publicat al seu bloc sobre els 
partits de recent creació alguns 
dels qual l’edil titlla de “partits 
trampa”. L’article fa un repàs a 
les diferents candidatures i for-
macions aparegudes en l’escena 
política davant l’escenari de les 
eleccions al Parlament de Cata-
lunya després de l’estiu i les mu-
nicipals del 2011, entre els quals 
hi ha UPyD (Unión, Progreso y 
Democracia). 
“Els partits o candidats tram-
pa són aquelles iniciatives polí-
tiques que amaguen voluntats 
diferents a les que manifesten 

públicament”, subratlla Arriza-
balaga, qui alerta els votants que 
no es deixin enganyar: “A Mont-
cada i Reixac, un d’aquests 
partits trampa, amb candidat 
trampa (…) alardeja de neteja i 
asèpsia quan, afortunadament 
no enganyen ningú”, assegura. 

Resposta d’UPyD. L’escrit ha ai-
xecat les crítiques de la recent-
ment constituïda agrupació local 
d’UPyD, que creu que aquest 
tipus de comentaris no afavorei-
xen el joc democràtic: “Semblen 
escrits amb ànim de difamar i 
d’emborronar l’escena política 
de Montcada”, diu la nota de 
premsa del partit.

Pilar Abián | Redacció

L’alcalde d’Arenys de Munt apadrina 
l’inici de la campanya a Montcada
Durant l’abril, Montcada Decideix fa diversos actes per donar difusió de la jornada del 25-A

Carles Móra, alcalde d’Arenys 
de Munt per l’agrupació Arenys 
de Munt 2000, participarà a l’ac-
te d’inici ofi cial de campanya, 
convidat per ‘Montcada Deci-
deix’, per donar difusió pública 
de la consulta popular sobre la 
independència de Catalunya, 
que al municipi se celebrarà el 25 
d’abril. La localitat del Maresme 
va ser la primera a dur a terme la 
iniciativa al territori català, el 13 
de desembre de 2009.
La xerrada tindrà lloc el 27 de 
març, a les 19h, a la seu de La 
Unió de Mas Rampinyo (avingu-
da de Catalunya, 16) i comptarà 
amb els parlaments dels portaveus 
del col·lectiu local i amb l’actuació 
del grup ‘Els Amants de Lulú’. 
D’altra banda, representants del 
Cercle Català de Negocis oferi-
ran una conferència el 7 d’abril 
a l’Auditori (20.30h) i el dia 13, 
Eric Bertran, fundador del grup 
catalanista Elfènix, es trobarà 
amb veïns d’origen immigrant al 
Centre Cívic La Ribera (19.30h). 

També està prevista una confe-
rència a càrrec de l’entitat ‘Els al-
tres andalusos’ el 20 d’abril, 19h, 
al Kursaal. El Ple de març, al tan-
cament d’aquesta edició, passava 
a aprovació una moció, el text de 
la qual instava els grups a “donar 
suport a la iniciativa sorgida de 
la societat civil” i a facilitar, amb 
la cessió d’espais, la realització de 
la consulta.

Campanya al carrer. La primera 
aparició pública de ‘Montcada 
Decideix’ va ser el 14 de març, 
amb motiu de la festa dels Tres 
Tombs. El col·lectiu va llogar un 
carro i va fer difusió de la consulta 
durant el recorregut de la comiti-
va. La comissió local té previst fer 
presència als mercats ambulants, a 
jornades esportives i a actes pun-
tuals, com la Diada de Sant Jordi.

Silvia Díaz | Redacció
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La primera aparició pública de Montcada Decideix va ser amb motiu dels Tres Tombs

CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA

> L’edil, president de la Mancomunitat
L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga (PSC), va assumir el 23 de 
març la presidència rotatòria de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerda-
nyola, Ripollet i Montcada i Reixac, per un període d’un any. Arrizabalaga ha 
explicat que el principal repte durant el seu mandat continuarà sent “treba-
llar intensament per aconseguir fer realitat, l’abans possible, la construc-
ció de l’hospital Ernest Lluch”. L’edil també ha avançat que un dels temes 
sobre els quals treballarà d’ara en endavant  serà la millora del transport pú-
blic en aquest sector de la comarca i ha destacat la importància que té “que 
els tres municipis fem front comú en aquells temes que ens afecten” | SD
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L’Ajuntament estudiarà la possibi-
litat de sol·licitar ajuts a la Gene-
ralitat per pal·liar les destrosses 
que la nevada del 8 de març va 
causar als boscos de Montcada i 
Reixac. El primer pas serà proce-
dir a fer una diagnosi dels danys 
en col·laboració amb els consorcis 
que gestionen la serralada de Ma-
rina i Collserola. La major part 
de superfície forestal del municipi 
es concentra en aquests espais, tot 
i que molts dels terrenys són de 
titularitat privada, motiu pel qual 
des de la Regidoria de Medi Am-
bient s’informarà els propietaris 
perquè demanin subvencions per 
procedir a la seva neteja. “És im-
portant que els boscos estiguin 
nets per reduir el risc d’incen-
dis aquest estiu”, ha manifestat 
la responsable del departament, 
Eva Gonzalo (PSC). 
Entre d’altres actuacions, la Ge-
neralitat preveu fer plans d’ocu-
pació per crear brigades forestals 

en col·laboració amb les admi-
nistracions locals. 

Tasca de l’ADF. L’Associació de de-
fensa forestal de Montcada i Reixac 
(ADF), una organització formada 
per voluntaris, ja ha començat a 
netejar alguns punts, com ara el 
bosc de Ca n’Oller, el més proper 
al barri de Terra Nostra. “No do-
nem a l’abast, ja que encara no 
havíem pogut retirar els arbres 
que van caure amb la ventada 
del gener del 2009 i ara la xifra 
s’ha duplicat” afi rma el coordina-
dor de l’ADF, Eduard Martín,.  
Tant l’Ajuntament com la Diputa-
ció recomanen precaució i no pas-
sejar per la muntanya fi ns que no 
s’hagin retirat els arbres caiguts o 
els que es troben en perill de fer-ho. 
Les prioritats passen per deixar els 
camins lliures per poder accedir-hi 
en cas d’incendi i treure la llenya 
acumulada ja que a banda de ser 
infl amable, quan es comença a cur-
car provoca fongs i altres malures.

PREVENCIÓ 

La nevada causa danys 
importants als espais 
forestals del municipi
Es recomana no passejar per la muntanya o fer-ho amb precaució

Pilar Abián | Vallençana
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Voluntaris de l’ADF, al bosc de Ca n’Oller, on pins blancs de gran alçada però amb poca arrel han caigut a causa de la nevada 
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Televisors, bicicletes, roba... Són 
algunes de les deixalles que una 
trentena de voluntaris van recollir 
el 20 de març al matí durant l’ac-
tivitat Fem dissabte! organitzada 
per l’associació Hàbitats-Projecte 
Rius, amb el suport de la Regi-
doria de Medi Ambient,  l’entitat 
ACER i Protecció Civil. Es tracta 
d’una jornada coordinada i col-
lectiva de neteja dels entorns fl u-
vials que es fa arreu de Catalunya. 
A Montcada enguany s’ha escollit 
la riera de Sant Cugat | PA

Matinal dedicada a netejar un tram de la llera de la riera de Sant Cugat
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APAGADA ANALÒGICA

A partir de l’1 d’abril només funcionaran els aparells amb TDT

La televisió convencional 
desapareix el 31 de març

El procés de desconnexió de la te-
levisió analògica a Montcada ha 
començat per als domicilis que te-
nen orientada l’antena al Turó de 
Mòia. Per als qui reben el senyal 
des del centre emissor de Collse-
rola, la transició s’iniciarà el 31 de 
març. Per informar la ciutadania 
d’aquest pas, una unitat mòbil de 
l’entitat pública Red.es, el Bus de 
la TDT, va visitar el municipi els 
dies 18 i 19 de març. 

Dubtes. Tot i constatar que la ma-
joria de la població ja s’ha incorpo-
rat a la TDT, encara hi ha alguns 
dubtes, com si l’antena receptora 

està adaptada a la nova senyal di-
gital. Malgrat excepcions, el més 
habitual és que les antenes de més 
de 15 anys no siguin vàlides per a 
la recepció de la TDT. 
Durant la transició del sistema 
analògic al digital, alguns canals 
es poden veure amb difi cultats, ja 
que pot ser que durant el canvi se 
solapin els senyals, que l’antena 
estigui mal enfocada o bé que el 
televisor o el receptor de TDT es-
tiguin envoltats de massa aparells 
elèctrics. Els tècnics especialistes 
en la matèria recomanen que, 
abans de prendre cap mesura, els 
usuaris esperin que acabi l’emis-
sió del senyal analògic.

Silvia Díaz | Montcada
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Amb dues pantalles, els tècnics del Bus de la TDT expliquen el traspàs de senyals

El Ple aprova els plecs de condicions 
dels projectes més ambiciosos 
L’únic pla al que Madrid encara no ha donat el vistiplau defi nitiu és el del foment del compostatge

La sessió plenària de març –celebra-
da el dia 25, al tancament d’aques-
ta edició– aprovava els plecs de 
condicions per a l’adjudicació dels 
projectes de major envergadura 
que es faran a Montcada amb els 
diners del Fons Estatal per a l’Ocu-
pació i la Sostenibilitat Local (FE-
OSL), que sumen un total de 3,5 
milions d’euros entre inversions 
i plans de despesa social. Madrid 
ja ha donat el vistiplau defi nitiu a 
totes les actuacions proposades per 
l’Ajuntament, a excepció de la del 
foment del compostatge.
El Ple havia de donar llum verda 
als plecs per al sanejament del llac 
perimetral del parc de la Llacuna, 
la recuperació i ordenació de l’espai 
forestal de la Font del Tort, l’execu-
ció de la reforma del Casal de la 
Mina, la rehabilitació de la coberta 
i les instal·lacions del Casino de 
Terra Nostra, la creació de la xarxa 
ciclable, la implantació d’una xar-
xa de Wimax i una altra de Wifi , 
la incorporació d’un sistema de 
gestió documental i de signatura 

electrònica, la modernització de la 
Policia Local i del sistema de gestió 
integral de la via pública i la imple-
mentació d’un model de virtualit-
zació dels sistemes d’informació. 

Obres menors. D’altra banda, les 
contractacions de les actuacions 
del FEOSL amb un pressupost 
inferior es van aprovar per Junta 
de Govern Local el 23 de març. 
Es tracta de les millores de les pis-

tes esportives de Can Cuiàs i de 
l’escola Font Freda, del gimnàs 
d’aquest mateix col·legi, del condi-
cionament i la neteja del col·lector 
de Can Rata, de la col·locació de 
mosquiteres als centres de primà-
ria i les escoles bressol municipals, 
de la creació d’un local per a joves 
emprenedors al centre comercial 
El Punt, així com de la direcció 
d’obres de la reforma del Casino 
i de la xarxa ciclable. 

Silvia Díaz | Redacció
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L’ampliació del Casal de la Mina amb la cobertura de la terrassa és un dels projectes FEOSL

FONS FEOSL
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L’Ajuntament explicarà al veïnat 
de Can Sant Joan les accions 
que al 2010 es duran a terme a 
la muntanyeta en el marc del 
Pla d’Intervenció Integral, que 
s’executarà a través dels ajuts de 
la Llei de barris. La presentació 
tindrà lloc el 14 d’abril al Kursaal 
(Masia, 39), a les 18.30h. A trets 
generals, les principals actuacions 
per a aquest exercici són l’arran-
jament del carrer Novell i part de 
Triangle i la implementació de 
plans socials.  
La Generalitat va incorporar la 
muntanyeta a la cinquena con-
vocatòria de la Llei de barris, 
del 2008. La inversió total que 
es destinarà al sector puja a 10,2 
milions d’euros, que hauran 
d’aportar, a parts iguals, l’admi-
nistració local i la catalana. Està 
previst que el 90% del pressupost 
es dediqui a actuacions en l’àm-
bit públic, a diferència del Pla In-
tegral de la Ribera, on bona part 
dels diners es dedica a la millora 
i rehabilitació d’edifi cis.

La Ribera. L’Ajuntament ha adju-
dicat a l’empresa Gonzalo García, 
per un import de 30.485 euros, 
els treballs per enderrocar els cinc 
habitatges del carrer dels Horts, 
destinades a fer un nou vial. Amb 
aquesta actuació s’enllestiran les 
obres la via pública incloses al Pla 
Integral de la Ribera.

LLEI DE BARRIS

El consistori ha aprovat la contractació per a l’enderroc de cinc cases al carrer dels Horts, a la Ribera

L’Ajuntament presenta les accions 
que al 2010 es faran a la muntanyeta

Silvia Díaz | Redacció
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a petició de l’Ajuntament, durà a 
terme una actuació per evitar que els vehicles que accedeixen al Casal de 
de la Mina no destorbin els usuaris de l’equipament i del parc esportiu. Els 
veïns només podran entrar al recinte en cotxe fi ns a les pistes de petanca, 
on s’instal·larà una cadena per evitar continuar el trajecte fi ns a la zona 
de lleure. Entre l’entrada de l’avinguda de la Unitat i les pistes s’habilitarà 
un espai d’aparcament per a una desena de vehicles. Davant del Casal hi 
haurà estacionaments per a minusvàlids, però per fer-los servir s’haurà de 
demanar la clau de la cadena als responsables del Casal. L’AMB també 
condicionarà un sender de terra creat a una de les dunes que fan servir els 
usuaris del parc per arribar fi ns a la Mina o l’avinguda de la Unitat  | SD

> Canvis en els accessos al Casal de la Mina

Una quarantena de persones va par-
ticipar el 21 de març a l’itinerari per 
conèixer el pas del Rec Comtal, des del 
barri barceloní de la Trinitat Vella fi ns 
a Montcada. L’activitat l’organitzaven 
l’Ajuntament, el servei de Medi Am-
bient dels districtes de Sant Andreu i 
Nou Barris, el Centre Cívic de Trinitat 
Vella i l’entitat Acer, que es va encarre-
gar de dinamitzar el recorregut | SD

>  Itinerari per recordar el pas del Rec Comtal

Imatge de les cases del carrer dels Horts que seran enderrocades per ampliar el vial
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La comunitat educativa de l’institut 
La Ribera –direcció, professorat, 
alumnat i AMPA– i l’Ajuntament 
en ple han unit forces per exigir a 
la Generalitat que no suprimeixi el 
batxillerat al centre. Al tancament 
d’aquesta edició, el Ple de març 
votava l’aprovació d’una moció 
instant el Departament d’Educació 
a retirar la proposta o, com a mí-
nim, donar una moratòria d’un 
any per prendre una decisió de-
fi nitiva sobre el futur del centre. 
Paral·lelament, l’AMPA va fer co-
incidir el Ple amb una manifestació 
des de l’institut fi ns a la Casa de 
la Vila. Aquesta mobilització és la 
segona d’aquest tipus que convoca 
la comunitat educativa del centre, 
la primera va tenir lloc a Sabadell. 

El 17 de març, més de 200 per-
sones es van manifestar davant 
les portes dels Serveis Territorials 
d’Educació, entre les quals hi ha-
via una representació del govern i 
de l’oposició. Aprofi tant la visita 
a la Delegació, l’AMPA va entrar 
per registre les 3.700 signatures 
ciutadanes que en només dos dies 
–des de l’assemblea al centre del 

15 març fi ns a la manifestació– va 
recollir a favor del batxillerat. El 
director adjunt de la Delegació, 
Josep Lluís Domeyó, va acceptar 
entrevistar-se amb l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), i 
representants del professorat, de 
les famílies i de l’alumnat. 

Reaccions. A la reunió, el govern 
local va proposar la moratòria. 
“La seva resposta continua sent 
negativa, la Generalitat només 
parla de xifres i nosaltres, de per-
sones”, va explicar Arrizabalaga. 
L’argument del Departament per 
eliminar el batxillerat a La Ribera és 
que només té una línia i hi ha pocs 
alumnes matriculats per a l’any 
vinent i que els altres dos centres 
de secundària de Montcada poden 
absorvir. “La baixa matrícula és 
puntual, als barris que tenen el 
centre com a referència, la Ribe-
ra i Can Sant Joan, hi ha molts 
infants que ara fan primària”, va 
apuntar Rivas.
La comunitat educativa va sortir 
molt decebuda de l’entrevista amb 
Domeyó. “Sense batxillerat, La 
Ribera es convertirà en un cen-
tre de contenció, on només hi va-
gin els joves que tenen clar que 
no volen continuar estudiant”, 
va apuntar la directora, Clara Vi-
lardell. “A la llarga, aquesta de-
cisió suposarà el tancament de 
l’institut perquè cap família vol-
drà portar els seus fi lls si després 

de l’ESO hauran de canviar de 
centre”, es va lamentar la presiden-
ta de l’AMPA, Elena Vilalta, qui el 
22 de març va transmetre aques-
ta inquietud a la resta d’AMPA 
de Montcada, en una trobada a 
l’escola Ginesta, a Can Cuiàs.
En una reunió anterior a la mani-
festació, la delegada d’Educació a la 
comarca, Anna Riuró, va anunciar 
a l’Ajuntament i a la direcció que la 
Generalitat vol fer a la Ribera un 
centre per a alumnes entre 3 i 16 
anys cara el curs 2011-12. “No ens 
sembla una mala idea a mig ter-
mini, però no soluciona el tema 
del batxillerat”, va dir Rivas. 

Societat
laveu.cat/societat

CENTENARI 
La Salle convida dues 
fi gures del Barça amb 
motiu de l’efemèride

FESTA DE LES ENTITATS
L’Ajuntament ha iniciat el procés 
per fer una jornada dedicada 
a mostrar el teixit associatiu

PÀG. 15 PÀG. 17

INSTITUT LA RIBERA

Silvia Díaz | Sabadell

L’Ajuntament i la comunitat educativa es 
mobilitzen per reivindicar el batxillerat
El govern ha demanat a la Generalitat una moratòria d’un any i més de 200 persones es van manifestar davant d’Educació a Sabadell

Salvador Beteta, en nom de les famílies, es va adreçar al grup de manifestants, davant les portes de la Delegació d’Educació a Sabadell

La Generalitat ha 
plantejat la creació a 
la Ribera d’un centre 
educatiu per a infants i 
joves entre 3 i 16 anys
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 L’oposició, també en contra de la decisió
Les forces polítiques amb repre-
sentació al Ple han mostrat la seva 
unitat en la reivindicació del batxi-
llerat i han traspassat el tema als 
seus representants al Parlament de 
Catalunya. Josep M. González, por-
taveu d’ICV-EUiA –que va assistir 
a la manifestació del dia 17– creu 
que “la Generalitat no pot fer ac-
cions puntuals sense tenir clar el 
mapa escolar i les necessitats edu-
catives de Montcada”. La portaveu 
del PPC i diputada al Parlament, 
Eva García, ha instat l’executiu ca-

talà a no suprimir aquests estudis 
en considerar que això “obligarà a 
reestructurar la demanda existent 
i hi ha el risc d’una massifi cació 
en els centres on es reubiquin 
aquests alumnes”. Per a Esquerra, 
la supressió pot fer que les famílies 
dels alumnes que tenen perfi l per 
cursar estudis postobligatoris no 
triïn un centre que no ofereixi el 
batxillerat. “Cal evitar el risc de de-
gradació del centre i l’entorn que 
això podria suposar”, subratlla la 
portaveu, Marta Aguilar | SD
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És el segon cop que la publicació local rep aquesta distinció

‘La Veu’ guanya el 
Premi Arrel com a millor 
butlletí municipal 2009

La Veu de Montcada i Reixac ha ob-
tingut per segona vegada el premi 
Arrel com a millor butlletí munici-
pal, dotat amb 12.000 euros, a la 
XXIX edició dels Premis de Co-
municació Local de la Diputació 
de Barcelona, que va tenir lloc el 
19 de març a l’Àtrium de Vilade-
cans. La publicació ja va obtenir 
aquest mateix guardó al 2002. Un 
jurat format per periodistes i ex-
perts en comunicació de reconegut 
prestigi va seleccionar la publicació 
local entre cinc fi nalistes, competint 
amb les de Santa Perpètua, Grano-
llers, El Masnou i El Prat. 
El director de Montcada Comu-
nicació, Lluís Maldonado, va de-
dicar agraïments a l’Ajuntament 
“per garantir els mitjans públics 
de qualitat”, al consell d’adminis-
tració de l’organisme,  a l’equip de 
treballadors “per la seva vàlua 
humana i professional” i a tots 
els lectors de la publicació que 
quinzenalment “refermen la gran 

acceptació del mitjà, exhaurint 
els 8.000 exemplars en poques 
hores”. L’acte de lliurament de 
premis el va presidir el president 
de la Diputació, Antoni Fogué, qui 
va encoratjar els mitjans locals a 
seguir treballant “com a garants 
de la llibertat d’expressió i de la 
democràcia”. 
Altres mitjans premiats en aquesta 
edició han estat ‘Masquefa sense 
fi ls’ (Premi Innova); el programa de 
Mataró Ràdio ‘Paraulofòbia’ (Pre-
mi Rosalia Rovira); ‘Esport base’ 
de Lleida TV (Premi Miramar); 
‘L’Extra’ d’Anoia, Penedès, Garraf 
i Baix Nord (Premi Tassis-Torrent 
a la millor iniciativa periodística); 
Sèrie d’articles sobre nouvinguts de 
La Veu al Carrer de BCN (Premi 
Tassis-Torrent al millor treball pe-
riodístic), i ‘De este a oeste’ de Emi-
soras Municipales Andaluzas (Premi 
al millor espai emès per una emisso-
ra municipal d’Espanya). Enguany 
el Premi d’Honor ha recaigut en el 
veterà periodista Josep Pernau. 

Trajectòria. Els mitjans de comuni-
cació municipals de Montcada han 
obtingut altres reconeixements en 
anteriors edicions dels Premis. 
El programa El Basar de la cultura 
va rebre el Rosalia Rovira 2007, 
com a millor espai radiofònic. En 
aquesta mateixa edició, ‘La Veu’ 
va ser fi nalista de l’Arrel. L’any 
passat, el portal laveu.cat va ser 
fi nalista del premi Innova, que 
reconeix la millor iniciativa in-
formativa en format digital, i la 
coproducció comarcal de ràdio 
‘Espai Vital’ va guanyar al 2009 
el Rosaliva Rovira.

Silvia Díaz | Viladecans

PREMIS DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

L’equip de professionals de Montcada Comunicació a l’escenari de l’Àtrium, amb el president de la Diputació i la regidora Ana Rivas (al centre)

 El portal de notícies bat el seu rècord de visites

El portal d’informació www.laveu.cat 
va batre al febrer del 2010 el seu 
rècord de consultes, amb un total 
de 7.272 usuaris únics, que han 
generat 15.000 visites i han obert 
138.552 pàgines. La gran aposta 
de Montcada Comunicació per a 
aquesta temporada, la incorporació 
de vídeos per reforçar l’actualitat, 
està donant els seus fruits, ja que la 
secció més consultada al febrer ha 
estat l’apartat laveu.tv, amb 2.400 

visites. “Aquest volum de consultes 
compensa el gran esforç que es-
tem fent per incorporar els vídeos 
al web”, ha destacat el director de 
Montcada Comunicació, Lluís Mal-
donado. L’hemeroteca –l’espai on 
els usuaris poden descarregar la 
versió en pdf de ‘La Veu’–, ha rebut 
un total de 1.700 visites. Pel que fa 
a la informació, les seccions més 
consultades al febrer han estat ‘No-
tícies’ i ‘Esports’ | SD 
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El coordinador general d’EUiA va visitar el 12 de març la seu de l’entitat, al barri de Terra Nostra

Adimir continua rebent mostres 
de suport al Centre d’Atenció Inte-
gral per a persones discapacitades 
que l’entitat ha posat en marxa a 
les instal·lacions municipals que té 
cedides a Terra Nostra. A l’espera 
de la trobada prevista el 12 d’abril 
amb el director de Serveis Territo-
rials d’Acció Social i Ciutadania a 
Barcelona, Josep González Cam-
bray, que vindrà a Montcada per 
estudiar la viabilitat econòmica del 
projecte, el 12 de març va visitar la 
seu d’Adimir el coordinador gene-
ral d’EUiA i diputat al Parlament 
de Catalunya, Jordi Miralles. 
“El govern de la Generalitat 
comparteix els mateixos criteris 
d’Adimir quant a reconèixer els 
drets dels discapacitats, la defen-
sa de la seva autonomia perso-
nal i el respecte per la diversitat”, 
va dir el polític després de reunir-se 
amb els representants de l’entitat. 
A la visita també van assitir el por-
taveu municipal d’ICV-EUiA, Jo-
sep M. González, i la coordinadora 
local d’EUiA, Alba De Lamo.

CENTRE D’ATENCIÓ INTEGRAL D’ADIMIR

 Adimir agraeix el suport de les escoles de primària 

Miralles, a la dreta, acompanyat per membres d’Adimir i de la coalició local d’ICV-EUiA
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El president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Fogué, va 
conèixer de primera mà l’11 de 
març la comunitat terapèutica de 
Projecte Home, situada a Vallença-
na. Acompanyat dels responsables 
de l’organització dedicada al tracta-
ment i la prevenció de les drogode-
pendències, Fogué va recórrer les 
instal·lacions de l’organització, que 
té capacitat per a 30 residents i al-
tres 30 places de centre de dia, i va 
compartir, amb els usuaris i amb 
una delegació de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac –encapça-
lada per l’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga 

(PSC)– un dinar elaborat pels 
propis edils i l’alcalde a la cuina 
de Projecte Home. 
Durant la visita, Fogué va destacar 
la importància d’institucions com 
Projecte Home per atendre els 
col·lectius en situació d’exclusió, 
que “coneixen les necessitats que, 
per manca de recursos, les ad-
ministracions no donem”, va in-
dicar Fogué, qui ha afegit que, en 
l’actual context econòmic, des de la 
Diputació “hem prioritzat les po-
lítiques adreçades a donar suport 
les persones en risc d’exclusió so-
cial” refl ectides, segons Fogué en 
ajuts com beques de menjador o 
d’escolarització, entre d’altres. 

Silvia Díaz | Vallençana

El president de la Diputació 
visita Projecte Home 

Fogué –a l’esquerre– acompanyat de l’alcalde, a la cuina, durant els preparatius del dinar
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Pilar Abián | Terra Nostra

Adimir va lliurar el 18 de març els 
diplomes  (imatge) de la segona 
mostra de dibuixos ‘A l’escola, tots 
aprenem, de forma diferent’, de 
l’entitat i la Comissió de Necessi-
tats Educatives Especials (CNEE), 
que es va fer a la Casa de la Vila. 
Els dibuixos refl ectien la visió dels 
alumnes de primària de centres de 
Montcada sobre la discapacitat. En 
nom de la junta d’Adimir, Carolina 
Ibáñez i Ana Ballesta van transmetre 
el seu desig de seguir conscienciant 
la població sobre la integració social 
de les persones discapacitades i, en 

aquest cas, promoure aquests va-
lors entre els infants de les escoles 
de primària. Professors de les esco-
les participants van explicar la seva 
experiència a l’hora de fer aquesta 
tasca amb els seus alumnes | TL
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Jordi Miralles manifesta l’interès 
del govern català en la instal·lació

Antoni Fogué coneix el centre d’atenció a la drogodependència

ENTITATS

La setena Marató de Donació de 
Sang, que va tenir lloc el 15 de 
març a la Casa de la Vila, es va 
tancar amb 217 captacions. A la 
jornada es van acostar 243 perso-
nes, 26 oferiments de les quals es 
van haver de refusar. D’aquesta 
xifra, l’organització, el Banc de 
Sang i Teixits (BST) de Catalunya 
ha destacat les 34 persones que es 
van convertir en nous donants. Su-
perar les 200 és tot un èxit, segons 
l’organització. “Ens apuntàvem 
aquest nombre de participants 
i n’hem tingut més”, va explicar 

Gal·la Cortel, responsable de pro-
moció del BST.

Suport local. L’organització ha 
destacat la col·laboració d’entitats 
i empreses en la jornada, com 
l’Ajuntament, l’Associació de Do-
nants de Sang del Vallès Occidental 
i l’AV Font Pudenta-Muntanyeta, 
que va oferir una xocolatada. Una 
delegació de regidors –amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la regi-
dora de Salut, M. Carmen Gonzá-
lez (CiU), al capdavant– va donar 
sang a primera hora, minuts des-
prés de l’acte ofi cial d’inauguració. 

Silvia Díaz | Montcada

VOLUNTARIAT

L’organització fa un balanç molt positiu de la 7a edició de la jornada

Un total de 217 persones 
donen sang a la Marató

Alquilo local de 85m2 en Font Pudenda, muy 
soleado, persianas eléctricas, parquet, aseo, 
patio y  habitación. Buen precio. 607 256 454. 
Mónica.
Se vende. Coche eléctrico para niño de 1 a 4 años 
y cuna. Precio a convenir.  Tel. 616 02 00 76.
Ecoprinting. Es reciclen cartutxos de tòner d’im-
pres sora. Estalvi fi ns a un 70% del preu. Recollida 
a domicili gratuïta. Tel. 651 397 339.

Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 
Tebeos antics. Còmics de superherois. 
Manga i àlbum de cromos particular. Tel. 630 
930 616.
Es ven. Bicicleta d’adult en perfecte estat. Preu 
60 euros. Tel. 696 504 295.
Llogo. Plaça de pàrquing al carrer Estanislao 
Abadal de Mas Rampinyo. Tel. 685 484 812.

Venta o alquiler. Local en Can Cuyàs de 50m2. Venta: 
95.000 €. Aquiler: 400 €/mes. Tel. 657 268 023.
Grupo single Vallès Unidos. Todos los sábados 
organizamos cena y baile, a partir de 18 euros. 
¿Tienes entre 35 y 50 años? Únete a nosotros, 
puedes encontrar amistad y/o amor. Tel 627 
598 581 o 653 425 308 (Fermín).
Local per llogar. Carrer Elionor, 29, 65 m2. Preu 
300 €/mes. Aigua i llum. Tel. 685 160561. 

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  
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Una jove que va participar a la setena edició de la Marató de Donació de sang
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El centre farà públic l’11 d’abril la cançó dels 100 anys i mostrarà les plaques commemoratives

CENTENARI

La Salle homenatjarà els benefactors 
i els antics alumnes a l’acte central

Silvia Díaz/Tània Lozano | Montcada Nova

L’acte central del programa amb 
el qual La Salle està celebrant 
els seus 100 anys de trajectòria a 
Montcada viurà el seu moment 
àlgid l’11 d’abril, amb la Diada 
del centenari. Les activitats es fa-
ran a l’escola i començaran a les 
10h, amb la presentació de les pla-
ques commemoratives i la cançó 
amb motiu de l’efemèride, escrita 
i musicada per Neus Rodés. A 
partir de les 10.30h començarà 
la part més emotiva de la jorna-
da, l’homenatge als benefactors i 
als antics alumnes del centre. La 
matinal fi nalitzarà amb una canta-
da d’havaneres a càrrec del grup 
montcadenc L’Espingari. 

Convidats d’excepció. La visita que 
Sergio Busquets i Pedro Rodrí-
guez, Pedrito, van fer l’11 de març 
a La Salle, en el marc del centena-
ri, va causar furor entre els alum-
nes. L’escola es va tornar blaugra-
na durant l’estona que les dues 
fi gures del Barça i el periodista de  
TV3 Xavi Torres van compartir 

amb els alumnes. Acompanyats 
pels responsables del centre, Bus-
quets i Pedrito van visitar les classes 
de primer a quart de primària i es 
van fer una foto per al record. Els 
estudiants de cinquè i sisè van om-
plir la sala d’actes, molts dels quals 
portaven la samarreta del Barça. 
Convertits en particulars periodis-
tes, els alumnes van formular als 
futbolistes preguntes de tota mena, 
relacionades amb el Barça, la seva 
vida privada, la Selecció Espanyo-

la o la Lliga de Campions. A més 
de contestar els joves, els jugadors 
els van transmetre la importància 
de lluitar per aconseguir el que es 
vol: “Ser futbolista és maco però 
hi ha molta feina darrera, també 
has de renunciar a moltes coses 
com, per exemple, l’anonimat”, 
van apuntar. L’acte va acabar amb 
el sorteig de tres pilotes de futbol 
fi rmats, el lliurament d’obsequis 
per als futbolistes i amb moltes, 
moltes fotos amb els alumnes.

Busquests i Pedrito després de rebre un obsequi de mans de dos alumnes de l’escola La Salle
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> Acaben els actes amb motiu del 8 de març
Una trentena de persones 
va participar a la trobada 
multicultural que la Regi-
doria de Dona i Igualtat va 
organitzar el 16 de març 
al Centre Cívic La Ribera 
–a la imatge. Amb aquest 
acte es posava punt i fi nal 
a les activitats a Montca-
da amb motiu del Dia de 
la Dona. D’altra banda, el 
cicle ‘El cafè de les dones’, impulsat per l’Ajuntament, torna el 15 d’abril, a les 
17h, a la Casa de la Vila. Coincidint amb la proximitat amb Sant Jordi, cada 
assistent haurà de comentar un llibre. En el marc de les activitats per a dones 
del projecte Treball als barris, a partir del 12 d’abril tindrà lloc un nou curs 
d’informàtica bàsica, que es farà els dilluns i els dimecres, de 10 a 11.30h, 
al Centre Cívic La Ribera. Les persones interessades poden trucar al telèfon 
935 753 080 | SD

> Curs d’iniciació del programa Photoshop
La Xarxa d’Equipaments posa en marxa el 12 d’abril un curs del programa de 
tractament fotogràfi c Photoshop al Centre Cívic Can Cuiàs (Geranis, sn), que es 
farà tots els dilluns fi ns al 31 de maig, de 18.30 a 20h. Les inscripcions s’han 
de tramitar al mateix equipament i el preu del curs és de 45 euros | SD

> Celebració del Dia del Poble Gitano
La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, amb el suport de 
l’Ajuntament, organitza el 8 d’abril a Montcada un homenatge als avant-
passats i a les víctimes gitanes al llarg de la història, especialment durant 
l’holocaust nazi. La celebració es fa cada any en un dels rius catalans i enguany 
és el torn del Besòs. A partir de les 12h, persones d’origen gitano es donaran 
cita a la confl uència dels rius Ripoll i Besòs, darrera de la piscina municipal. Els 
organitzadors dipositaran pètals de rosa i espelmes a l’aigua com a símbol de 
l’èxode viscut pel poble gitano des de la seva sortida de l’Índia fa més de 2.000 
anys i en record de les víctimes | SD
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La Regidoria de Dona i Igualtat ha 
fet difusió entre les empreses del 
municipi dels ajuts que atorga el 
Departament de Treball a aquelles 
fi rmes que fomentin l’equitat en-
tre dones i homes i promoguin la 
fi gura de l’agent per a la igualtat. 
Per a les empreses de més de 30 
persones en plantilla, la Generali-
tat ofereix fi ns a 10.000 euros per a 
l’elaboració del pla i per a aquelles 
amb 100 o més treballadors que 
promocionin la creació de l’agent, 
la subvenció arriba fi ns als 15.000 
euros. En ambdós casos, el termi-
ni per presentar les sol·licituds per 
a aquest any acaba el 31 de març 
i s’han de fer arribar al Departa-
ment. L’imprès de petició es pot 
obtenir a través del telèfon 012 o 
bé al web www.gencat.cat/treball.
Segons les darreres dades publi-
cades per Treball, en cinc anys, 
la Generalitat ha donat suport a 
461 empreses en l’elaboració d’un 
pla d’igualtat o en la contractació 
de l’agent. El Departament també 
ha editat un recull d’indicadors 
per tal de facilitar la tasca a les 
empreses i ajudar-les en el procés 
d’assolir la igualtat.

Silvia Díaz | Redacció

Ajuts de Treball 
a empreses 
que facin plans 
d’igualtat

L’Espai Jove Can Tauler premiarà 
la millor organització d’un viatge

INFÀNCIA I JOVENTUT

L’equipament ha obert les inscripcions per a un curs de curtmetratges, de 10 sessions

Silvia Díaz | Redacció

La Regidoria d’Infància i Joventut 
ha convocat un concurs per fi nan-
çar part de les vacances dels joves 
d’entre 16 i 30 anys, anomenat En-
viatja’t. El certamen consisteix a 
preparar un viatge a través de l’aju-
da que ofereix el Punt d’Informació 
Juvenil, situat a l’Espai Jove Can 
Tauler (Balmes, 16), equipament 
on es poden anar a recollir les ba-
ses del certamen. El jurat atorgarà 
el premi als participants –els grups 
han de tenir un mínim de dos inte-
grants– que millor hagin organitzat 
la sortida, que consistirà en una 
subvenció per a les despeses. Els 
joves interessats poden formalitzar 
la inscripció fi ns al 28 de maig com 
a màxim. El certamen es durà a ter-
me del 21 de juny al 16 de juliol i 
el dia 19 d’aquest últim mes es farà 
públic el veredicte. 

Curtmetratges i monòlegs. Can Tau-
ler proposa als afi cionats al cinema 
participar en la producció d’un curt-
metratge, iniciativa que ja es va dur 
a terme l’any passat i va culminar 

amb la creació del treball Destino, 
que es pot veure a www.youtube.
com. El curs és de 10 sessions, de 2 
hores, i el preu és de 35 euros o bé 
de 30 per als socis del Club Jove. 
Les inscripcions al taller s’han de 
fer fi ns al 16 d’abril, a l’equipament, 
trucant al telèfon 935 641 747 o bé 
a través del correu electrònic can-
tauler@montcada.org. 

L’equipament també vol constituir 
un grup de persones interessades 
en els monòlegs per, en un futur, 
fer activitats a l’equipament sobre 
aquest àmbit. Mentrestant, el cen-
tre organitza dues sortides al Te-
atreneu de Barcelona, els dies 17 
d’abril i 3 de maig, dins del progra-
ma ‘Dissabtes a la carta’, per a joves 
entre 16 i 25 anys. 

Fins al 31 de març es podrà visitar a Can Tauler la desena Mostra d’Ense-
nyament, que inclou exposicions i material didàctic per orientar els joves en 
el seu futur docent o professonional. El saló va obrir portes el 17 de març i 
durant els primers dies de funcionament ha rebut la visita d’alumnes dels 
instituts de Montcada, que han participat en diversos tallers i sessions forma-
tives –a la imatge, taller de risoteràpia | TL

> Impuls perquè els joves no deixin d’estudiar

El torero montcadenc Serafín Ma-
rín va defensar al Parlament el 17 
de març les curses de braus i va 
demanar als diputats: “Com se 
sentirien vostès si el seu govern 
no els permitís exercir la seva 
professió?”. Durant la seva com-
pareixença en la comissió que està 
debatent la prohibició o permanèn-
cia del toreig a Catalunya, Marín 
va fer un prec: “Els demano que 
recuperem el seny català i pren-
guin la decisió més adequada”.
El destre va respondre les pregun-
tes dels diputats dels diferents par-
tits, entre ells, la diputada del PPC 
i regidora a Montcada, Eva García, 
qui va demanar al torero quina era 

la imatge que hi havia a l’estranger 
sobre aquest tema –Marín tot just 
arribava d’una gira per Veneçuela. 
El destre va informar del gran res-
sò que ha aixecat el debat a nivell 
mundial. “Vam expressar a Ma-
rín que faríem tot el possible per 
mantenir les curses a Catalunya”, 
ha indicat García. 
El diputat del PSC David Pérez va 
aplaudir la intervenció de Marín, 
mentre que des d’Esquerra, Patrí-
cia Gomà va criticar el torero per 
“qüestionar la legitimitat de la 
Cambra catalana”. El dia de la 
intervenció de Marín, l’alcalde Cé-
sar Arrizabalaga (PSC) –qui també 
s’ha pronunciat a favor de la tau-
romàquia– va assistir a la sessió.

Silvia Díaz | Redacció

CURSES DE BRAUS

Marín defensa la seva 
professió al Parlament
El destre montcadenc va participar al debat del 17 de març

Marín (segon per la dreta), acompanyat de l’alcalde, en un acte d’homenatge al destre
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La Regidoria de Participació Ciu-
tadana ha impulsat la primera 
mostra d’associacions del muni-
cipi, en coordinació amb el teixit 
associatiu local. De fet, el nom 
que portarà l’activitat, festa de les 
Entitats, es va consensuar durant 
la primera trobada per preparar 
la mostra, l’11 de març a la Casa 
de la Vila. A la segona reunió, el 
dia 24, es va decidir la data i el 
lloc: el 29 de maig a la plaça de 
l’Església i el carrer Major. Fins al 
12 d’abril, les associacions tenen 
temps de fer la inscripció, omplint 
un full que poden sol·licitar a Par-
ticipació Ciutadana.

Format. El consistori i les entitats co-
incideixen amb la idea que la Festa 
ha de tenir un format atractiu i no-
vedós, que trenqui les típiques tro-
bades on cada grup disposa d’una 
carpa amb fulletons informatius. 
“Volem que tingui un caràcter 
dinàmic i que inclogui exposi-
cions, xerrades, actuacions i al-
tres activitats que serveixin per 

donar a conèixer les entitats que 
tenim a Montcada”, ha assenya-
lat la regidora de Participació Ciu-
tadana, M. Teresa Gallego (PSC). 
L’Ajuntament havia apuntat la pos-
sibilitat de fer coincidir la mostra 
amb un altre esdeveniment, com 
la Festa Major o la Fira d’Artesania 
de Can Sant Joan, però fi nalment 
es va descartar, amb l’objectiu que 
la Festa tingui identitat pròpia. 
També s’ha pensat que, en pròxi-
mes edicions, la mostra itineri per 
la resta de barris. 

L’activitat té per objectiu donar a conèixer l’ampli ventall d’associacions que hi ha al municipi

NOVETAT

Montcada viurà el 29 de maig 
la primera festa de les Entitats

Silvia Díaz | Montcada

La Regidoria d’Integració, Coope-
ració i Solidaritat ha editat un llibre 
de contes sobre els Drets Humans, 
il·lustrat pels alumnes de primària 
de l’escola El Turó. El 25 de març, 
el regidor del departament, Carles 
Guijarro (PSC), va presentar els 
contes publicats als infants en un 
acte que es va celebrar al pati del 
centre i va comptar amb la parti-
cipació dels estudiants. L’escola va 
lliurar al voltant de 230 treballs al 
consistori, que s’ha encarregat de 
triar-ne els més representatiuts per 
il·lustrar els 10 drets. 

Cooperació. En el marc de 
l’agermanament de Montcada i 
Reixac amb La Paz Centro (Nica-

ragua), l’Ajuntament donarà 3.860 
euros un projecte de construcció 
d’una escola taller de fusteria i 
ebenisteria que, a hores d’ara, està 
executant a la localitat nicaragüen-
ca. L’àmbit escollit, la fusteria, està 
vinculat amb un dels principals 

atractius turístics de La Paz Cen-
tro, l’artesania. D’altra banda, el 
consistori aportarà 2.000 euros al 
Fons Català de Cooperació dins la 
campanya que aquest organisme 
ha engegat per ajudar els afectats 
dels terratrèmols de Xile. 

Silvia Díaz | Montcada

INTEGRACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ

Contes sobre els Drets Humans 
il·lustrats pels alumnes d’El Turó
El departament col·labora amb La Paz Centro en un projecte d’inserció laboral juvenil

Dos alumnes d’El Turó pronunciant un dels drets humans en presència de Guijarro i el director
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La primera reunió d’entitats es va celebrar l’11 de març a la Casa de la Vila

 Nou curs de webs
Nou col·lectius participen al nou 
curs de creació d’un espai web 
al portal municipal d’entitats. Es 
tracta de la Xarxa d’Intercanvi 
de Coneixements de la Ribera, 
l’Afotmir, la Fundació Cultural, el 
Grup de Medi Ambient, Amics 
del Museu, Amics de Casabas, 
‘Los lunes al sol’, el club de ball 
Endansa i l’associació Gent Gran 
Activa. Les classes fi nalitzen el 
30 de març  | SD 
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>Editorial
Decepció total

Para morirse... de frío
Domingo 7 de marzo, 15h: prealerta 
en Catalunya por nevadas a pie de 
mar. Lunes, 8 de marzo, 8h: comien-
zan a caer los primeros copos, y si no 
fuera en lo que después se convirtió, 
hubiéramos dicho que era una bucóli-
ca y hasta romántica mañana, pero 
se complica con grandes rachas de 
viento y llegamos a las 15h con una 
gran nevada... Hasta aquí todo den-
tro de la normalidad, pero mi sorpresa 
fue que, queriendo ir a por mis hijos al 
colegio al centro y saliendo una hora 
antes observo, para mi perplejidad, 
que no habían echado ni una gota de 
sal. Tampoco habían activado ninguna 
alerta de aviso en el barrio para que 
no se conviertiera en una peligrosa 
ratonera. Para salir sólo hay una alter-
nativa y con pendiente. En situaciones 
normales, no pasa nada, pero ese día 
había coches atascados, colisionados, 
sin control en la dirección, madres 
con niños en cochecitos con ataques 
de ansisedad, coches sujetados al 
pavimento con ladrillos, los vecinos 
con sus propias manos y con maderas 
haciendo surcos para resguardarlos y 
no dejarlos en situación peligrosa en 
la bajada del Torrent del Bosc. Si a 
esto le sumamos que algunos padres 
no podíamos ir a recoger a nuestros 
hijos al colegio (los míos tuvieron que 
pernoctar en casa de una persona ex-
traña y mi mujer sufrió un ataque de 
ansiedad)... no es para morirse de frío, 
sino de impotencia.
Esta carta va dirigida al responsable 
de servicios de nuestro Ayuntamiento 
y recordarle que la alerta estaba 24 
horas antes. ¿A quién le van a echar la 
culpa ahora, al primero que pase por 
la calle? Sr. Hermoso, cuando ocurren 
este tipo de situaciones y falla lo más 
esencial, que es la rápida actuación de 
la brigada, en mi pueblo y en el suyo 
pasa una cosa que se llama depurar 

responsabilidades. ¡Váyase, sr. Hermo-
so! antes de que lo echen como a otros 
de sus compañeros. En su cargo y en 
el sueldo también está admitir que a 
veces las cosas no salen bien, pero ha-
cerlas mal no es concebible. Pido su 
dimisión.

  Santiago Jiménez
Can Cuiàs

Viaje institucional
César Arrizabalaga y Joan Maresma 
viajaron a principio de marzo a la ciu-
dad alemana de Hamburgo, invitados 
a cuerpo de rey y gastos pagados por 
los industriales y cementeros de la 
incineración. Allí dicen tener “las 
mejores y más sofi sticadas fórmulas 
de incinerar”. No es la primera vez 
que esto se hace, como denunció 
en su día el científi co Paul Connett: 
“Muchos funcionarios de los Estados 
Unidos fueron convencidos a princi-
pios de los 80 de que los europeos 
tenían una historia sin problemas 
con los incineradoras y que la tec-
nología era popular. Este mensaje 
venía acompañado a menudo con un 
viaje con todo pagado a una serie de 
plantas europeas que parecían limpi-
as. Raramente eran llevados a hablar 
con ciudadanos o activistas locales 
o a visitar alternativas de manejo de 
residuos”.
A “nuestra delegación” de políticos 
“incineradores” los llevaron a visitar 
una incineradora “modelo” donde pre-
viamente le habrían pasado aspirado-
ras (como cuando Franco venía a Cata-
lunya), y estaría  todo muy reluciente y 
bonito, así como cuando nos vendieron 
el Ecoparc. Y volverán a intentar ven-
dernos la “burra vieja por nueva”. Si 
tan bien lo hacen estos alemanes con 
los residuos, nuestros políticos lo que 
tendrían que hacer es como Berlusco-
ni, mandárselos allí. Pero no nos caerá 
esa breva estemos preparados para 

una serie de letanía pro-incineradora, 
más pesada que la que dimos la Pla-
taforma en el Carnaval. Arrizabalaga y 
Maresma que no han tenido la genti-
leza de hacer ni un solo acto, ni traer 
a ningún científi co-médico para expli-
car lo que representa incinerar para 
nuestra salud, ni siquiera al conseller 
Baltasar. Tampoco no han asistido a 
ningún acto organizado por la Plata-
forma (solamente y al principio Ma-
resma asistió a uno en el Abi y nunca 
más) y haciendo gala de un desprecio 
descarado al pueblo y a la salud de 
Montcada… se van a Alemania.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Aclariment
En referència a una carta publicada 
en el número 357 de La Veu sobre 
la denúncia a uns joves per jugar a 
pilota a Ca n’Oller, voldria aclarir les 
circumstàncies en què es van pro-
duir els fets per evitar malentesos. 
La Policia Local va intervenir el 10 
d’octubre a les 1.30h de la nit arran 
les queixes veïnals, ja que hi havia 
un nombrós grup de joves al parc 
jugant a pilota. I no es tractava de 
nens o adolescents, sinó de majors 
d’edat, la majoria dels quals va fugir 
corrent quan va veure la presència 
dels agents. 
Jugar en espais públics en la franja 
nocturna està prohibit i en aquest 
cas la Policia Local va intervenir amb 
l’objectiu de garantir la convivència i 
respectar el descans dels veïns. 

Antonio Franco
Cap de la Policia Local 

Falta de aparcamientos
Soy un vecino de la zona de la plaza Lluís 
Companys y yo sí estoy de acuerdo con 
las nuevas plazas de aparcamiento de 
zona azul en la calle Jaume I. Y estoy 
de acuerdo por varias razones. Una de 

ellas es que es evidente que hay muc-
ha más movilidad y ésta facilita la lim-
pieza de la calle lo cual repercute en 
una mejora evidente para la zona. Al 
tratarse, además, de una zona comer-
cial, el cliente se benefi cia de mayor 
facilidad de aparcamiento y esta ven-
taja se traduce en un benefi cio para el 
comercio. Otro punto a favor es que 
en la calle Jaume I se ha eliminado 
el problema más que evidente de la 
doble y triple fi la de coches aparcados 
por largos períodos de tiempo que ya 
era una práctica habitual.
Además, fuera del horario de zona 
azul, a los vecinos de la zona se nos 
ha facilitado mucho la posibilidad de 
encontrar un aparcamiento próximo 
a casa. Porque si la existencia de la 
zona azul nos hace plantearnos coger 
el coche para venir a comprar a esta 
zona, ¡bienvenido sea! Porque lo que 
necesita la salud de Montcada, en ge-
neral, y la nuestra en particular es in-
tentar disminuir el uso del coche para 
desplazamientos cortos que pueden 
hacerse perfectamente a pie. Por to-
das estas razones sí estoy de acuerdo 
con la zona azul en la calle Jaume I.
Sin embargo, también estoy de acuer-
do en que faltan aparcamientos pero 
creo que la solución no pasa por anu-
lar las plazas de zona azul de la calle 
Jaime I que, al fi n y al cabo, son apar-
camientos. Quizás deberíamos pensar 
si los desplazamientos que hacemos 
en coche por el centro del pueblo no 
los podríamos hacer a pie, como se ha 
hecho siempre.

F. Sánchez
Montcada

Fe d’errates
En l’anterior número vam publicar erròniament 
que havien començat les obres d’ajardinament 
de l’espai que cobreix a Mas Rampinyo el túnel 
soterrat de la C-17 i que començaran en breu. 
La notícia en realitat corresponia a l’adequació 
dels vorals amb la plantada de gespa que ha dut 
a terme la Generalitat.

En plena celebració del seu 
15è aniversari l’institut La 
Ribera ha rebut com una 
autèntica gerra d’aigua freda 
la notícia de la supressió del 
batxillerat. Ningú no s’espe-
rava que, un cop feta la pre-
inscripció per al curs vinent, 
el Departament d’Educació 
prendria aquesta decisió ar-
gumentant que una sola lí-
nia no és sostenible. Que el 
nombre d’alumnes és baix 
no és cap sorpresa, durant 
diverses promocions hi havia 
hagut una baixa matrícula 
provocada per la baixa nata-
litat i la reticència de moltes 
famílies a inscriure els seus 
fi lls en un centre que aco-
llia un elevat percentatge de 
nouvinguts. Precisament per 
millorar la seva imatge, tant 
la Generalitat  com l’Ajunta-
ment hi havien abocat esfor-
ços i ara que es començaven 
a recollir els fruits d’aquesta 
política, es decideix suprimir 
el batxillerat.
Una mesura d’aquest tipus no 
es pot prendre d’un dia per 
l’altre. Primer s’ha de debatre 
en el si de la comunitat edu-
cativa, escoltar els arguments 
de tots els sectors implicats 
i avaluar sobretot l’impacte 
que pot tenir no només en 
el present, sinó també en el 
futur per al municipi. El De-
partament d’Educació no ha 
donat opció a aquest diàleg, 
més aviat el que ha fet és un 
monòleg sense dret a rèplica, 
mostrant-se infl exible en el 
seu plantejament. Una esco-
la pública de qualitat no es 
pot regir per aquest tipus de 
dinàmiques. La direcció, els 
alumnes, l’AMPA i la ciuta-
dania, en general, espera de 
les seves administracions so-
lucions, no problemes. 

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

El proper número, el 16 d’abril

Una vegada acabat el soterrament, propiament dit, de la C17, com s’ur-
banitzarà la part superior? Hi ha un projecte? Quan es farà? Òscar Bar-
cons Río

La Generalitat i l’Ajuntament han d’urbanitzar conjuntament la part 
que ha quedat lliure i les dues administracions públiques ja tenen els 
projectes redactats. La Generalitat s’encarregarà de l’ajardinament i el 
consistori de tota la pavimentació. La previsió és que l’actuació s’iniciï 
en breu i el resultat fi nal serà un espai que connecta el Pla d’en Coll 
amb Mas Duran i que tindrà una rambla de passeig, zones verdes i 
d’estada. Aquesta intervenció millorarà la zona i gràcies al soterrament 
de la nacional se solucionarà una demanda ciutadana històrica i un 
focus de contaminació | César Arrizabalaga, alcalde de Montcada i 
Reixac (PSC)

Plaques confuses

el clic

Ja sabem que s’ha de promocionar el 
reciclatge, sobretot ara que estem en 
crisi però compte amb el que pot pas-
sar si no es fa un bon manteniment de 
les coses. Un exemple són aquestes 
plaques de carrer que poden confon-
dre amb facilitat als vianants. Qui hi viu 
segur que ni tan sols s’ha fi xat però, si 
bé algú de fora, dubto que es pugui 
ubicar.

M. H.
Montcada

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Volem batxillerat a l’institut La Ribera
La proposta de tancament de la línia de batxillerat 
a l’institut La Ribera és un atac directe al principi 
mil·lenari que l’educació ens farà lliures. Montcada i 
Reixac ha lluitat des de sempre perquè la seva ofer-
ta educativa sigui plural, de qualitat, i dins o a tocar 
dels barris. La lluita sempre ha estat aquesta i con-
tinuarà sent-ho. Ara, a aquestes alçades, no podem 
tornar al passat.
La nostra és una ciutat en creixement que, en poc 
temps, ha multiplicitat el seu potencial, però que no 
pot aturar-se sense haver consolidat el mapa edu-
catiu que ajudi a consolidar i enfortir aquest crei-

xement. Per què  això sigui possible, és clau que 
l’oferta de batxillerat a l’institut La Ribera continuï 
sent una realitat en el proper curs. L’adolescent, tot 
adolescent, tot estudiant, ha de visualitzar que és 
important per a la col·lectivitat i que la societat posa 
al seu abast ofertes educatives de qualitat, properes 
a casa seva i plurals, i que ell o ella no són el proble-
ma, perquè els nostres estudiants no són números.
Recentment el govern municipal ha presentat i 
aprovat una moció que insta al Departament d’Edu-
cació a revisar la proposta de tancament del batxi-
llerat de l’institut La Ribera. Treballarem en aquesta 

línea amb totes les nostres forces, colze a colze amb 
la comunitat educativa del centre i de la ciutat, con-
vençuts que és un principi de justícia que benefi cia 
no només els estudiants i les seves famílies sinó les 
esperances de futur de la nostra comunitat.
La capacitat d’integrar les persones a la societat s’ha 
basat en el reconeixement social atorgat al treball, a 
l’esforç laboral i educatiu, on les discriminacions es 
difuminen davant del mèrit personal, com a valor col-
lectiu. La Ribera ha de continuar mantenint l’oferta de 
batxillerat, per això estem lluitant. Rer això i  per conso-
lidar el mapa educatiu que la nostra ciutat mereix.

Montcada, ciutat educativa?
La ciutat és un agent educador que promou un 
conjunt de valors, el primer de tots és la cohesió so-
cial, i el Ajuntamentés una administració educativa 
perquè desplega les seves funcions competencials 
de política educativa. Per potenciar el Projecte Edu-
catiu de Ciutat cal liderar la planifi cació educativa, 
assegurar la prestació adequada dels serveis edu-
catius  i mantenir uns centres públics de qualitat i 
oberts al seu entorn, cal garantir el dret a l’educació 
i treballar per una educació inclusiva, però també 
cal fomentar la participació de la comunitat educa-
tiva i de la ciutadania. La setmana passada, l’AMPA 

de l’institut La Ribera ens va informar que el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
ha manifestat la seva decisió de suprimir el batxi-
llerat del centre pel pròxim curs. Junt amb mares, 
pares, alumnes i mestres ens vam manifestar da-
vant la Delegació d’Educació del Vallès Occidental, 
demanant la no supressió del batxillerat. 
No pot ser que davant d’un fet com aquest el go-
vern municipal no informi la resta de grups muni-
cipals ni reuneixi el Consell Local d’Educació per, 
conjuntament, donar una resposta de tota la Co-
munitat Educativa. No és la primera vegada que la 

Generalitat retalla l’oferta educativa a Montcada, o 
no atenen les necessitats dels diferents barris, obli-
gant els nens al desplaçament cap altres centres. Si 
volem evitar aquest tipus de decisions externes que 
ens perjudiquen, cal tenir molt clar cap on anem 
o que volem ser i això s’ha de treballar conjunta-
ment amb la Comunitat Educativa. Sense una visió 
de futur, per manca de debat i de decisió, només 
tindrem inefi càcia i inefi ciència per part del govern 
municipal i no deixarem de tenir retalls en l’oferta 
educativa i problemes amb el equipaments educa-
tius i la seva ubicació.

Los socialistas recortan servicios sociales
Esta semana hemos sabido que la Generalitat preten-
de eliminar la línea de bachillerato del IES La Ribera. 
De entrada puede parecer una sorpresa pero tenien-
do en cuenta las políticas de los socialistas en cuanto 
a los servicios sociales, pues no lo es. Profesores y 
directores discrepan rotundamente, asociaciones de 
madres y padres de alumnos y los propios sindicatos 
están totalmente en contra de la medida. Y evidente-
mente para el Partido Popular es un profundo error. La 
supresión del bachillerato en el IES La Ribera no sólo 
supone una sustancial reducción de la oferta educati-
va pública, sino que también comportará importantes 

problemas a los alumnos que actualmente cursan 
estudios secundarios obligatorios que quieran conti-
nuar su formación académica en este centro ya que 
no lo podrán hacer. Además la demanda existente en 
Montcada para cursar estudios secundarios no obli-
gatorios se verá obligada a reestructurarse, pudiendo 
comportar una masifi cación de las líneas que continu-
arán existiendo en el resto de IES de la ciudad. 
Si a esto añadimos la supresión de los bachilleratos 
nocturnos, la reducción de las plantillas en los cen-
tros escolares y el recorte en los cuidadores para los 
alumnos con discapacidad, es una clara muestra de 

las verdaderas políticas socialistas respecto a la 
educación en Catalunya. Ésa es la verdad de estos 
gobiernos, y no otra. Aquellos que más presumen 
de potenciar las políticas sociales, de gobernar para 
los ciudadanos, de todo eso... son justamente los que 
aniquilan cualquier medida que signifi que dar cumpli-
miento a un derecho de cualquier ciudadano como es 
el de recibir una educación. Soy de la opinión que la 
cultura del esfuerzo en los jóvenes será clave para salir 
de esta crisis y mientras tanto, el gobierno los castiga 
eliminando el bachillerato y quitándoles, de esta ma-
nera, la posibilidad de estudiar en sus centros.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Enhorabona a la gent de ‘La Veu’
‘La Veu de Montcada i Reixac’ ha obtingut per 
segona vegada el premi Arrel com a millor butlle-
tí municipal a l’actual edició dels Premis de Co-
municació Local de la Diputació de Barcelona. 
El premi valorat per un els jurats de més prestigi 
de la comunicació de Catalunya és un estímul i 
un reconeixement de que la feina ben feta no té 
fronteres.
És, sens dubte, el reconeixement a la vàlua 
humana i professional de l’equip de Montcada 
Comunicació. És el reconeixement de molts ciu-
tadans i ciutadanes de Montcada i Reixac que 

el divendres, cada quinze dies, esperen amb 
neguit quan surt La Veu, què és el que dirà, es-
gotant en poques hores els 8.000 exemplars de 
cada tirada.
També és l’èxit de l’aposta incondicional de CiU a 
l’any 1999, per tenir un Consell d’Administració de 
Montcada Comunicació independent del govern 
municipal de torn, garantint, amb aquella decisió 
d’aleshores, uns mitjans públics de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac plurals i de qualitat. 
Com a portaveu de CiU, només calen felicitacions 
a l’equip humà de La Veu, com a garants de la 

llibertat d’expressió, la fórmula més genuïna de 
la democràcia al nostre municipi. Com la matei-
xa gent de La Veu diu, això no s’atura. I tenen 
tota la raó. Cal continuar treballant per millorar 
dia a dia els nostres mitjans públics d’informació 
i participació de la ciutadania. En això, nosaltres, 
també hi estem compromesos. Per molts anys!

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Montcada té oportunitats
Per fer front al context econòmic actual agreujat 
per la crisi d’alguns sectors productius i la des-
localització d’empreses, es fa necessari fer un 
canvi de model de competitivitat basat en el valor 
afegit que implica: ocupació de qualitat, tecno-
logia i qualifi cació dels treballadors. El futur in-
dustrial està passant per potenciar en una zona 
geogràfi ca defi nida (polígons industrials) la con-
centració d’empreses, institucions i altres agents 
relacionats entre sí per un mercat o producte, de 
manera que tots comparteixen un pol de coneixe-
ment especialitzat en aquella matèria amb aven-

tatges competitives. És el que s’anomenen clús-
ters. La nostra ciutat té tots els requisits per oferir 
l’espai adient per a la implantació d’aquest nou 
model: 10 polígons industrials ben ubicats i ben 
comunicats tant per carretera com per ferrocarril, 
si es potenciés aquest mitjà per a la distribució de 
les mercaderies. Les prioritats haurien d’haver pas-
sat en “èpoques de romanents” en invertir en un 
pla de millora i de modernització dels polígons pel 
que fa a infraestructures i accessos i promocionar-
los i potenciar-los en sectors de serveis de negocis, 
tecnologies de la informació, logística... Creiem que 

l’administració s’ha d’implicar activament en ga-
rantir, per una banda, la qualitat dels serveis que 
són bàsics perquè les enpreses puguin treballar en 
condicions òptimes. I per altra banda, fer polítiques 
de promoció de l’ocupació dissenyant ofertes for-
matives adaptades a les necessitats de les empre-
ses, lligar borsa de treball amb les sol·licituds dels 
treballadors locals... Des d’Esquerra entenem que 
aquestes són les inversions prioritàries que calia i 
cal portar a terme per fer una Montcada competiti-
va capaç de dónar resposta a la situació econòmica 
actual i a les necessitats de la ciutadania.
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Centenari de La Salle
Acte central d’homenatge 
als benefactors de l’escola
i antics alumnes

11 D’ABRIL, 10H
COL·LEGI LA SALLE MONTCADA

8 D’ABRIL, 12H
CONFLUÈNCIA DELS RIUS BESÒS I RIPOLL

26 l divendres
Hora del conte. ‘Viatge a través dels 

contes’, a càrrec de Sira Andreu. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

Processó. De la Virgen de los Dolores. 

Hora: 18h. Punt de sortida: Parròquia 

de Can Sant Joan.

27 l dissabte
Xerrada. De Carles Móra, alcalde d’Arenys 

de Munt, sobre les consultes per la inde-

pendència. Hora: 19h. Lloc: La Unió. Or-

ganitza: Montcada Decideix.

28 l diumenge
Espectacle. Dels alumnes de ball del 

Centre Cívic Can Cuiàs. Hora: 12h. Lloc: 

Sala Apolo de Barcelona.

7 l dimecres
Presentació. Del programa Salut i Es-

port. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

8 l dijous
Celebració. Del Dia Internacional del Po-
ble Gitano. Hora: 12h. Lloc: Confl uència 
dels rius Ripoll i Besòs.

Inauguració. De l’exposició de fotografi es  
de Fernando Hucha. Hora: 19.30h. 
Lloc: Espai Cultural Kursaal.  

11 l diumenge
Diada. Del centenari de La Salle Mont-
cada. Hora: 10h. Lloc: Pati de l’escola 
(veure pàgina 15).

13 l dimarts
Presentació. De ‘La Mare de Déu del...
ciment’, de Josep Bacardit i Ricard Ra-
mos. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Muni-
cipal. Organitza: Fundació Cultural. 

14 l dimecres
Presentació. De la novel·la ‘Fora de lloc’, 
de Marta Cardona. Hora: 19h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.

15 l dijous
Xerrada. De Josep Maria Espinàs, en el 
marc de la X Jornada Juan Ramón Maso-
liver. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Munici-
pal (veure pàgina 24).

Trobada. Cafè de les Dones: Celebrem 
Sant Jordi. Hora: 17h. Lloc: Sala Institu-
cional de la Casa de la Vila.

16 l divendres
Teatre familiar. ‘La llegenda de Sant 
Jordi’, de la Cia. Xip Xap. Hora: 17.30h. 
Lloc: Plaça del Bosc de Can Sant Joan.

Hora del conte. ‘Principis i fi nals’, a 
càrrec  de Glòria Arrufat. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Acte. Veredicte del I Premi de Grafi ttis. 
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Presentació. Del llibre de poesia ‘Los nom-
bres del tiempo’, de Sònia Hernández. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Acte. Sopar literari del VIè Premi de Micro-
relats ‘El Basar’. Hora: 21h. Lloc: Restau-
rant Sant Lluc.

Espectacle. ‘Teatro Cubano’. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

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

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

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

Exposició 
50 ANYS DE LA 
CREACIÓ DEL 
TRAVIMO 
Fins al 2 de maig

Exposició 
de pintura
Clara Cardona

Fins al 18 d’abril

Teatre familiar 
LES QUATRE ESTACIONS
Cia. Titelles El Forat del Niu
11 d’abril, a les 12h 
Preu: 3,5 euros

sala 
principal

EXPOSICIÓ 
Fotografi es de Fernando Hucha
8 d’abril, 19.30h  
Sala Sebastià Heredia

Espectacle Teatro 
Cubano de la Cia. Titelles
16 d’abril, 22h
Sala Joan Dalmau

Dia Internacional 
del Poble Gitano
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció Ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

26 27 28

2 3 430 31 129

96 7 85

J.Vila Pardo Pardo

Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

RivasRecasens V.Nieto J.RelatGuix

 Farmàcies          març/abril

Duran Duran

10 11

1613 14 1512
Pardo Guix Recasens V.Nieto J.Relat Rivas

17
Rivas

18
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Sis autors opten al primer premi 
del VIè Concurs de Microre-
lats El Basar –dotat amb 2.000 
euros–, el veredicte del qual es 
farà públic el 16 d’abril en el 
decurs d’un sopar literari que 
Montcada Comunicació orga-
nitza al restaurant Sant Lluc 
(21h). L’acte també servirà per 
presentar el volum recopilatori 
dels textos fi nalistes i seleccio-
nats de l’edició que portarà per 
títol Dreceres. Les obres fi nalis-
tes són Reloj de arena, de César 
Romero (Sevilla); Crits de guix, 
de Sebastià Munar (Mallorca); 
El perro antropomorfo, de Patrí-
cia Díaz (Barcelona); Trans-
substanciació, de Montse Gallés 
(Barcelona); El cangrejo, de Mi-
reia Manzano (Barcelona) i El 
doble, de Juan Fueyo (Houston, 
Texas) –reproduïm en aquesta 
pàgina el seu microrelat, que va 
ser fi nalista ex aequo de febrer 
amb el de Manzano, publicat a 
La Veu anterior.

Distribució . Una de les novetats 
de la sisena edició del concurs 
és que una editorial, Debarris, 
es farà càrrec de la publicació 
del llibre recopilatori. “Això 
vol dir que, a partir d’ara, te-
nim garantida la distribució 
del volum dintre de la xarxa 
de llibreries de Catalunya, fet 
que dóna més projecció a les 
obres i als autors”, ha explicat 
el gerent de Montcada Comu-
nicació, Lluís Maldonado. La 
periodista i escriptora Sònia 

Hernández, membre del jurat, 
ha destacat “d’una banda la 
plena consolidació del premi 
–com ho demostra la xifra de 
1.400 obres presentades– i, de 
l’altra, la bona salut de què 
gaudeix el gènere narratiu 
més breu”. La crítica literària 
també ha indicat que la vida, la 
mort, la pèrdua, l’amor i la vio-
lència són les temàtiques pre-
dominants dels microrelats  par-
ticipants. Per assistir al sopar, 
que costa 20 euros, cal trucar 
al telèfon 935 726 492 o enviar 
un correu a elbasar@montcada.
org.    Dreceres  tindrà un preu de 
10 euros i també es posarà a la 
venda a la la Fira del Llibre, el 
23 d’abril.

VIÈ PREMI DE MICRORELATS ‘EL BASAR’

A les cinc convocatòries mensuals, d’octubre a febrer, el certamen ha rebut més de 1.400 originals procedents d’arreu del món

El veredicte i la presentació del sisè volum, 
titulat ‘Dreceres’, tindrà lloc el 16 d’abril
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 24

X JORNADA MASOLIVER
L’escriptor i periodista Josep M. 
Espinàs és l’autor convidat

PÀG. 23

MEMÒRIA HISTÒRICA
Un llibre de la Fundació Cultural 
desvetlla un confl icte oblidat 
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D’esquerra a dreta, Juan Antonio Masoliver, Sònia Hernández i Fernando Valls, a la llibreria Central del Raval, després de la reunió del veredicte

Juan M. Guisado guanya 
el I Premi d’Il·lustracions

VEREDICTE

El montcadenc Juan Manuel  
Guisado (Barcelona, 1964) és  el  
guanyador del I Premi d’Il·lus-
tra cions ‘El Basar’ que ha  con-
vocat Montcada Comunicació 
per escollir l’autor dels dibuixos 
que acompanyaran els sis relats 
fi nalistes del llibre recopilatori 
Dreceres. Guisado és dissenya-
dor gràfi c, però autodidacta en 
el món de la il·lustració. “Sem-
pre m’ha agradat el dibuix i 
la pintura, tot i que no tinc 
massa temps per dedicar-
m’hi. El premi és un revulsiu 
per tornar a reprendre aques-
ta afi ció”, ha explicat. Guisado 
ha utilitzat la tècnica del punte-
jat amb tinta negra sobre blanc 
per fer el dibuix que li ha me-

rescut el premi. El jurat, format 
per Maese Pérez, Eva Sereno, 
Santi Romero i Òscar Barcons, 
l’ha escollit entre una dotzena 
de participants.

Laura Grau | Redacció

Una tradición oral precedió la escrita que infl uyeron Dostoyevsky y 
Borges, porque en las aldeas, donde no llegó otra literatura que la 
Biblia, se sabe de él. Oí de su existencia en mi niñez celta. Pero no 
evitó la sorpresa cuando me encontré, frente a frente, con mi doble: 
con mi exacta réplica. O con aquel de quien yo soy la réplica exacta. 
Fue en una cafetería en Dublín, en la calle Grafton, donde se reúnen 
los dublineses a la hora del té. Una sensación desconocida anticipó 
el abominable hallazgo. Le descubrí refl ejado en uno de los espejos 
del café. Vi con horror que tenía mi mismo pelo, la misma barba gris, 
mi gusto para vestirse y que movía la cuchara dentro de la taza con 
el mismo desdén que yo la muevo, mientras discutía, con mi misma 
vehemencia, similitudes, las mismas que yo había encontrado, entre 
Yeats y Kipling. Se giró hacia mí y me vio. En las montañas celtas ver 
al doble, al huerco, es un anuncio de muerte. Quienes le ven apenas 
tienen tiempo de lamentarse a familiares y amigos, pues pocas ho-
ras después los encuentran muertos. Salí de la cafetería aterrorizado. 
Durante muchas noches no pude dormir y fatigué los días angustia-
do con imaginarios accidentes mortales o presagiando la puerta que 
escogería el cáncer para entrar en mi cuerpo. Sin embargo, contra 
toda lógica, la muerte no me abatió. Con el tiempo busqué otras ex-
plicaciones, que incluyeron la neurosis, el espejismo, la fi ebre, el al-
cohol, e incluso el sueño y la pesadilla. Pensé que quizá el huerco me 
había deparado una muerte en vida, al privarme del placer de vivir. 
Temí la muerte en represalia de un familiar cercano. Ninguna de esas 
elucubraciones me llevaron a la verdad. Hoy he encontrado la expli-
cación exacta y por eso he cogido pluma y papel. Vivo convencido 
que desde que sobreviví aquel encuentro, cargo sobre mis hombros 
la muerte de un hombre. Aquel que fue avisado de su muerte, una 
muerte inmediata y cierta, cuando el azar le hizo encontrarse conmi-
go. Yo soy el huerco.

El doble
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2n fi nalista de febrer

La vida, la mort, l’amor 
i la violència són els 
temes predominants 
als relats presentats

Juan Fueyo (Houston)

Juan Manuel Guisado, amb una obra seva
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Una exposició i un documental 
reconeixen la funció del Travimo

Fa cinquanta anys la mobilitat 
de molts montcadencs va millo-
rar gràcies a la posada en marxa 
del Travimo, un autobús urbà 
que connectava els diferents 
barris del municipi. La línia va 
desaparèixer a fi nal dels setanta, 
però el seu record encara per-
dura en la memòria dels qui la 
feien servir habitualment. Ho 
demostra l’assistència de prop 
de 200 persones a l’acte d’ho-
menatge al Travimo que va or-
ganitzar l’Ajuntament el 23 de 
març a l’Auditori amb motiu del 
cinquantè aniversari de la crea-
ció d’aquest servei. 

Fotos i documental. L’acte va 
consistir en la inauguració d’una 
exposició de fotografi es, impul-
sada per l’Àrea de Presidència, 
i el passi d’un documental de 
Montcada Comunicació –que es 

pot adquirir a l’Auditori per 10 
euros.  El reportatge, titulat ‘Un 
viatge en el temps’, treu a la llum 
imatges inèdites de la Montcada 
dels anys seixanta fi lmades per 
Juan Aguilar. La popularitat del 
Travimo i el seu trajecte tortuós  
va donar lloc, fi ns i tot, a re-
franys autòctons com “fas més 
voltes que el Travimo”, tal com 
recorda un dels testimonis. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va remarcar la millora 
que va suposar la posada en 
marxa del servei per als nombro-
sos veïns de Can Sant Joan que 
treballaven a Aismalibar i per a 
la resta de ciutadans que havi-
en d’anar d’una punta a l’altre 
dels municipi. “En aquest sen-
tit la història del Travimo és 
un valuós testimoni de l’evo-
lució de la vida i la societat a 
Montcada”, va afegir. El batlle 
va lliurar plaques de reconei-

xement a Paco Betrán, un dels 
dos fundadors de la línia, i a Ge-
rardo Góngora, un dels fi lls de 
l’altre fundador, José Góngora, 
ja desaparegut. Góngora fi ll va 
donar les gràcies en nom del seu 
pare a les persones i entitats que 
van fer possible l’homenatge i 
Betrán, emocionat, va dir sentir-
se “honorat” de formar part de 
la història local.

CINQUANTÈ ANIVERSARI

Laura Grau | Montcada

Al voltant de 200 persones assisteixen a l’acte d’homenatge a la primera línia d’autobús

D’esquerra a dreta, Gerardo Góngora, l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i Paco Betrán
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Fins al 18 d’abril estaran exposats a la Casa de la Vila els olis i dibuixos 
de l’artista montcadenca Clara Cardona. La mostra està formada per 
una vintena de teles, la majoria paisatges i bodegons, més algun retrat. 
Cardona crea sempre a partir del natural i es decanta per la pintu-
ra fi gurativa. La inauguració, feta el 24 de març, va comptar amb la 
presència de la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU). Cardona es va 
mostrar satisfeta de tornar a exposar a Montcada | LG

> Clara Cardona exposa a la Casa de la Vila

La Pegatina, 
premiada a la 
Gala Enderrok
La Pegatina ja té a les seves 
mans un dels reconeixements 
més importants del panorama 
musical català: el Premi Ender-
rok al millor grup de pop-rock 
de 2010, segons la votació po-
pular (més de 8.000 vots reco-
llits) i el premi al millor web. 
La banda va recollir el guardó 
a la Gala dels Premis Ender-
rok celebrada a la Sala Bikini 
de Barcelona el 16 de març, a 
la qual van assistir un miler de 
persones, entre músics, produc-
tors, periodistes, suscriptors de 
la revista i fans | LG El set components de La Pegatina mostren el guardó rebut durant la Gala dels Premis Enderrok
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  Un viatge en el temps

 

La presència d’un autobús antic, ce-
dit per Transports Metropolitans de 
Barcelona, per a l’ocasió, va atraure 
força curiosos a la plaça de l’Esglé-
sia, hores abans de començar l’ac-
te d’homenatge al Travimo. La gent 
més gran recordava anècdotes de 
la seva joventut, mentre el nens i els 
joves mostraven la seva sorpresa pel 
disseny tan diferent dels autobusos 
d’avui dia | LG
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Dos investigadors recuperen un 
capítol inèdit de la història local
Josep Bacardit i Ricard Ramos publiquen ‘La Mare de Déu del...ciment. Història d’un confl icte’

Ara fa gairebé cent anys, la his-
tòrica capella de la Mare de Déu 
de Montcada, que coronava el 
cim del Turó, va ser motiu de 
disputa entre diferents sectors 
de la societat que, moguts per 
interessos personals i econò-
mics, van iniciar un enfronta-
ment legal per conservar o des-
truir el petit temple. Aquest és el 
fi l conductor de l’assaig històric 
La Mare de Déu del...ciment? Histò-
ria d’un confl icte escrit per Ricard 
Ramos i Josep Bacardit i editat 
per la Fundació Cultural Mont-
cada. El llibre és el resultat de 17 

mesos d’investigació, que han 
permès rescatar de l’oblit un ca-
pítol oblidat de la història local 
que té a veure amb l’explotació 
del Turó per part de l’antiga As-
land, propietat aleshores d’una 
de les famílies més poderoses de 
Catalunya, els Güell. “Els pro-
tagonistes de la història són la 
colònia d’estiuejants, l’Ajunta-
ment, l’Església i l’Asland”, ha 
avançat Ramos. 

Treball d’investigació. Els autors 
del llibre no volen desvetllar 
més detalls d’aquest curiós epi-
sodi, que s’ha reconstruït a par-

tir de la consulta d’arxius, entre 
els quals hi ha l’Arxiu Històric 
de Barcelona i el des Bisbat, l’Ar-
xiu Municipal de l’Ajuntament i 
el fons Ubach de la Fundació 
Cultural, entre d’altres. La visita 
a antiquaris de Barcelona també 
ha permès localitzar fotografi es  
inèdites de Montcada d’una 
família d’estiuejants del carrer 
Colon. Segons Bacardit, “el lli-
bre enganxarà tots aquells qui 
senten curiositat per la histò-
ria del seu poble”. El volum, 
que tindrà un preu de 8 euros, 
es presentarà el 13 d’abril a l’Au-
ditori Municipal (19.30h).

Laura Grau | Redacció

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA
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Josep Bacardit i Ricard Ramos posen amb el llibre davant de la cimentera i la muntanya del Turó, dos dels protagonistes del seu assaig històric

S’obren les inscripcions 
per a la XX Fira del Llibre

Es presenta un nou web 
sobre Xavier Fàbregas

‘El nostre itinerari no és en lí-
nia recta sinó en el·lipse’, aquest 
pensament de Xavier Fàbregas 
encapçala la portada del complet 
web sobre aquest intel·lectual 
que ha fet públic l’Associació 
d’Escriptors en Llen gua Catala-
na (AELC) i que han elaborat 
els estudiosos Maryse Badiou, 
Paco Cerezo i Josep Miàs. Fà-
bregas (Montcada i Reixac, 
1931-Palerm, Sicília-1985) va 
desplegar una intensa activitat a 
l’entorn de les arts escèniques i 
de l’espectacle i està considerat 

l’estudiós del teatre català més 
rellevant del segle XX.  L’adreça 
de la nova pàgina és www.escrip-
tors.cat/autors/fabregasx.

Xavier Fàbregas, als anys cinquanta
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SANT JORDI

Laura Grau | Redacció

La Fira del llibre al carrer de l’any passat

La plaça de l’Església i el carrer  
Major –ja remodelades– seran 
l’escenari el 23 d’abril de la XX 
Fira del Llibre al carrer. La partici-
pació és oberta a llibreries, fl oriste-
ries, escoles, associacions, entitats 
i partits polítics. Les inscripcions 
es poden fer fi ns al 9 d’abril, fent 
arribar a la Regidoria de Cultu-
ra el full d’inscripció –que es pot 
trobar a l’apartat “Destaquem” 
del web www.montcada.cat–, ja si-
gui per correu electrònic a l’adre-
ça cultura@montcada.org, per  fax 
al 935 754 014 o personalment 
(Domingo Fins, 15, de dilluns a 
divendres de 9h a 14h) | LG
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La periodista i escriptora Sònia Hernández (Terrassa, 1976) presenta el 
seu segon llibre de poesia Los nombres del tiempo (DVD Ediciones) el 
16 d’abril a la Casa de la Vila (19.30h). Hernández, que també és crítica 
literària, coordina la revista Quaderns de Vallençana i col·labora habitual-
ment al suplement Cultura/s de La Vanguardia. Al 2006 va publicar el seu 
primer llibre de poemes, La casa del mar, i al 2008 el conjunt de contes 
Los enfermos erróneos | LG

L’Associació Gent Gran Activa de Montcada i Reixac i Mas Rampinyo, vin-
culada al Casal de Gent Gran de Montcada i Reixac, organitza un curs 
de sardanes que consta de 9 sessions d’una hora i mitja cadascuna tots 
els dissabtes a partir del 17 d’abril i fi ns al 19 de juny (de 10.30 a 12h) 
a l’equipament del Parc Salvador Allende. La inscripció al curs costa 2 
euros i compta amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra | LG

> Curs de sardanes per a totes les edats

> Sònia Hernández publica un nou llibre 

Al voltant de 200 alumnes dels cursos de ball modern, hip-hop i fl amenc 
que s’imparteixen al Centre Cívic del barri actuaran el 28 de març a la 
Sala Apolo de Barcelona. Els cursos, que organitza el Grup de Dones de 
Can Cuiàs, són impartits per les professores de dansa Ana Plaza i Maria 
Expósito. El preu de l’entrada a guitxeta és de 12 euros | LR

> Grups de Can Cuiàs actuaran a la Sala Apolo

X JORNADA JUAN RAMÓN MASOLIVER

Una novel·la d’aventures ‘pura i dura’

Una setantena de persones va 
assistir a la presentació de la 
segona novel·la de José Anto-
nio Medina (Barcelona, 1963) 
que va tenir lloc el 18 de març 
a l’Auditori Municipal. La res-
ponsable de la llibreria Matllo, 
Inés Martín, i la poetessa Elisa 

Riera, que van fer de mestres 
de cerimònies, van ressenyar 
les principals virtuts d’El secreto 
de Thorton, “una novel·la que 
quan la comences no pots pa-
rar de llegir”, en paraules de 
Riera, i “molt ben estructura i 
documentada”, segons Martín. 
L’acció se situa a Egipte, un país 

que va fascinar l’autor arran 
d’un viatge i que va inspirar-li 
una novel·la d’aventures “pura 
i dura”, amb l’egiptologia com 
a teló de fons. “Escric com una 
necessitat vital i amb un ob-
jectiu, que la gent s’ho passi 
bé llegint les meves novel·les”, 
va concloure.

Laura Grau | Redacció
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Josep M. Espinàs farà una xerrada 
sobre l’ofi ci d’escriure a l’Auditori
L’acte s’emmarca en el programa del centenari del naixement de l’erudit de Vallençana

Josep M. Espinàs és força conegut a Catalunya, amb nombrosos premis com a novel·lista 

LITERATURA

D’esquerra a dreta, Inés Martín, José Antonio Medina i Elisa Riera, durant la presentació d’’El secreto de Thorton’, feta a l’Auditori Municipal

La X Jornada Juan Ramón Ma-
soliver, que es farà el 15 d’abril 
a l’Auditori Municipal (19.30h), 
tindrà un protagonista d’excep-
ció, Josep Maria Espinàs (Bar-
celona, 1927). L’acte s’emmarca 
en el programa comme mo ratiu 
del centenari del naixement de 
l’erudit de Vallençana (Sa r a-
gossa, 1910-Barcelona, 1997) . 
Segons Sònia Hernández, de 
la Fundació Juan Ramón Ma-
soliver, “Espinàs va coincidir 
en diverses ocasions  amb el 

crític i assagista i, a l’igual 
que ell, ha estat testimoni de 
l’evolució cultural del país”. 
“Josep M. Espinàs: el meu ofi -
ci” és el títol de la xerrada que 
farà a Montcada i on exposarà 
bona part de les refl exions del 
llibre del mateix títol, on parla 
de l’ofi ci d’escriure que conti-
nua exercint superada la vui-
tantena. 
La seva producció literària es 
força àmplia i inclou des de la 
novel·la i la crònica de viatges, 
passant per les obres d’interès 

cívic, els llibres reportatge, els 
volums de memòries i el gruix 
ingent dels articles periodístics 
publicats al diari Avui i a El Pe-
riódico.
L’acte també servirà per  pre-
sentar el número 3 de la revista 
d’investigació literària Quaderns 
de Vallençana, que coordina Her-
nández i que en aquesta ocasió 
està dedicada a l’exili dels anys 
40 i la lluita contra la deser-
tització cultural. La Fundació 
editarà un número especial del 
centenari a fi nal d’any.

Laura Grau | Redacció

José Antonio Medina presenta ‘El secreto de Thorton’ amb l’egiptologia com a teló de fons

LA
U

R
A 

G
R

AU
> El Museu Municipal participa a Expodidàctica 
El Museu Municipal ha presentat una mostra dels tallers que imparteix 
a l’equipament per al públic escolar a la 4a Fira de Museus i Educació 
celebrada del 18 al 20 de març en el marc d’Expodidàctica, al recinte 
Fira de Barcelona | LR
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TELEVISIÓ

La montcadenca Duna Climent, nova 
cara de la sèrie ‘Pelotas’ de La 1
La nena interpreta Blanca, la fi lla de Collado, i el primer capítol on apareix s’emetrà el 29 de març

Duna Climent, de 7 anys, és 
el rostre d’un dels nous perso-
natges de la segona temporada 
de la sèrie ‘Pelotas’, que s’emet 
els dilluns per La 1 de TVE 
(22.15h). La nena, alumna de 
l’escola Reixac, interpreta Blan-
ca, la fi lla de Collado –paper 
que encarna l’actor David Fer-
nández. Aquesta és la seva se-
gona incursió en la petita panta-
lla. La primera va ser un anunci 
de bombons que encara no s’ha 
emès. 
Extrovertida i alegre, Duna 
és l’actriu més jove de la sè-
rie. “Tots estan molt per mi 
i m’ho passo molt bé en els 
rodatges”, diu somrient. El seu 
pare en la vida real, David Cli-
ment, ho confi rma: “L’equip 
és com una gran família i et 
fan sentir a gust”. De moment, 
Duna ha signat un contracte 
per aquesta temporada i, si l’au-
diència es manté, per una terce-
ra. El primer capítol on apareix 
s’emetrà el 29 de març.

Laura Grau | Montcada

La nena montcadenca Duna Climent, amb el seu pare a la sèrie ‘Pelotas’, David Fernández
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L’últim divendres de mes, a par-
tir de les 22h, el Gran Casino de 
Terra Nostra es converteix en el 
punt de trobada de veïns afi ci-
onats als balls de Festa Major. 
La iniciativa neix arran de l’èxit 
dels cursos que es fan els dijous 
i que va posar en marxa l’AV de 
Terra Nostra l’any passat. Vals, 
pasodobles, txa-txa-txà i country 
són alguns dels estils que s’hi 

poden aprendre i que els alum-
nes practiquen cada setmana i 
també en les trobades mensuals 
obertes a la resta de la població. 
El ball de l’últim divendres de 
mes, que és gratuït, ha arribat a 
congregar més d’un centenar de 
persones en una sola nit “fet que 
demostra que hi ha una gran 
afi ció a aquest tipus de ball”, 
explica Juan Rodríguez, un dels 
organitzadors.

La febre dels balls de Festa 
Major arriba al Gran Casino
L’AV organitza sessions obertes l’últim divendres de cada mes

TERRA NOSTRA

L’últim divendres de cada mes la sala Josep Maria Prado del Gran Casino s’omple de balladors
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el retro-visor Jaume Alcázar
Fundació Cultural

L’església de Santa Engràcia i la de Raincy, a París, comparteixen el mateix estil arquitectònic

L’any 1948 es van iniciar les obres 
de reconstrucció de l’església de 
Santa Engràcia de Montcada, que 
havia estat destruïda al comen-
çament de la guerra civil (1936-
1939). Les obres del nou temple 
van ser encarregades a l’arqui-
tecte municipal Joan Baptista de 
Serra,  que va elaborar un projecte 
innovador allunyat de la tradició 
dels temples neoromànics i neo-
gòtics. La seva construcció va ser 
polèmica ja que tanta modernitat 
no va ser entesa per una part de 
la població. 

Però, precisament, l’aposta de Ser-
ra, un arquitecte que havia  treba-
llat a la casa Vicens de Barce lo na, 
obra d’Antoni Gaudí, no va ser arbi-
trària. El projecte era un compendi 
d’estils (neobizantí, neo romànic, 
decó i racionalista, entre d’altres), 
inspirats en els corrents  de reno-
vació de l’arquitectura religiosa im-

perants a Europa, l’exponent més 
destacat del qual va ser Auguste 
Perret, autor de l’església de Notre 
Dame de Raincy (París) al 1923, 
i amb la qual, la de Montcada hi 
té molta semblança. Perret, parti-
dari de l’ús del formigó armat, vo-
lia demostrar que ni els materials  
emprats, ni la rapidesa o l’econo-
mia en la realització d’aquestes 
esglésies, eren cap obstacle per a 
la bellesa. Avui, quan la remodela-
ció dels carrers Major i Barcelona 

ha permès retornar a les escales 
originals del temple, és un bon 
moment per destacar aquesta 
obra singular del nostre patrimoni 
arquitectònic. Cal valorar l’obra de 
Serra com una de les aportacions 
més reeixides de l’arquitectura 
moderna a Montcada i estar-ne or-
gullosos, ja que avui, l’església de 
Santa Engràcia, com la de Raincy, 
està inclosa entre les millors realit-
zacions de l’arquitectura moderna 
mundial.

La modernitat envaeix les esglésies

A l’esquerra, la façana de l’església de Raincy (París). A la dreta, la de Santa Engràcia
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L’església de Santa 
Engràcia és una 
obra singular del 
nostre patrimoni

La desfi lada recorre els principals 
carrers del barri de Mas Rampinyo

La 18a Festa dels Tres Tombs 
serà recordada per la incorpora-
ció en el seu recorregut dels prin-
cipals carrers de Mas Rampi-
nyo, que havien quedat exclosos 
de l’itinerari davant la difi cultat 
de creuar la C-17. “Estem con-
tents perquè la gent ha respost 
i perquè el soterrament de la 
nacional ha permès unir el 
centre amb Mas Rampinyo”, 
va dir el president de l’agrupa-
ció local dels Tres Tombs, Joan 
Massagué, al fi nal de la passada 
que va ser “impecable”.

FESTA DELS TRES TOMBS

Laura Grau | Montcada

El bon temps i la vistositat dels cavalls i carruatges atrauen força públic a la passada

Estanislau Abadal Monclús –nét del qui va 
ser alcalde de Montcada durant vint anys– 
va ser homenatjat com a Darrer Carreter 
2009 durant la Festa dels Tres tombs. El 
guardó li va ser lliurat per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), a l’entrada de la Casa 
de la Vila (a la foto). Abadal, acompanyat de 
la seva dona, M. Rosa, va mostrar pública-
ment el seu agraïment  | LG

> Estanislau Abadal rep la 
placa de Darrer Carreter 09

Un dels moments de la desfi lada al seu pas per l’avinguda Catalunya de Mas Rampinyo
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Laura Grau | Terra Nostra
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L’esquiador Jon Santacana i el 
seu guia Miguel Galindo han 
guanyat tres medalles als Jocs 
Paralímpics d’Hivern de Van-
couver 2010, disputats entre 
el 12 i el 21 de març. Santaca-
na s’ha convertit en el primer 
veí de Montcada que ha pujat 
al podi en una competició de 
caràcter olímpic. L’esportista, 
nascut a Sant Sebastià, que ha 
estat l’abanderat de l’equip es-
tatal a la cerimònia de clausura 
dels Jocs Paralímpics a Cana-
dà, va aconseguir un guardó 
d’or a la prova de descens per a 
cecs i defi cients visuals en mar-
car el millor temps –1 minut, 
18 segon i 23 centèsimes– per 
davant del nordamericà Mark 
Bathum, que es va quedar a 40 
centèsimes. El descens s’ha con-
vertit en una de les disciplines 
en què la parella està més forta 
ja que, a més d’haver aconse-
guit un bronze als Jocs de Salt 
Lake City el 2002, a principi 
d’aquest mes ja havia pujat al 
més alt del podi a la fi nal de la 
Copa del Món, a Aspen. 

Dues plates. L’esquiador guipos-
coà també s’ha adjudicat dues 
medalles d’argent en les proves 
d’eslàlon i d’eslàlon gegant per 
a cecs i defi cients visuals. El 
primer metall el va obtenir el 
dia 15. A la primera mànega, 

Santacana es va situar primer 
amb un temps de 49 segons i 
88 centèsimes, mentre a la se-
gona va ser una mica més lent, 
amb un registre de 57 segons i 
3 centèsimes, sent superat per 
l’eslovac Jalub Krako, que va 
fer-se amb el guardó d’or. 

Aquesta és la primera medalla 
paralímpica en eslàlom per a 
l’esquiador local, que en Salt 
Lake City al 2002 no va aca-
bar la prova i, a Turí 2006, no 
va poder passar del setè lloc a 
causa d’una lesió. A la Copa 
del Món del 2010, Santacana 

va acabar en la tercera posició 
en aquesta disciplina. 
D’altra banda, el dia 16, el co-
rredor local va obtenir el segon 
metall de plata. La primera mà-
nega va acabar en segona po-
sició amb un temps d’1 minut, 
19 segons i 77 centèsimes i, a la 
segona, va retallar diferències 
amb l’eslovac Krako, fent el 
millor temps de tots els parti-
cipants, encara que no va ser 
sufi cient per endur-se el triomf 
fi nal. Aquesta és la segona me-
dalla paralímpica que acon-
segueix Santacana en gegant, 
després de proclamar-se cam-
pió a Salt Lake City el 2002. 

Balanç positiu. En total, Santa-
cana i Galindo ja sumen sis me-
dalles paralímpiques juntament 
amb les tres que van guanyar 
a Salt Lake City. La parella 
d’esquiadors han demostrat 
que formen un bon tàndem 
en haver obtingut metalls en 
proves tècniques i de velocitat. 
“És un somni fet realitat, és el 
millor que et pot passar a la 
vida”, han remarcat ambdós 
esportistes, que se senten molt 
orgullosos dels èxits que han 
aconseguit.
Espanya ha acabat a la tretze-
na posició al medaller de Van-
couver 2010, gràcies als tres 
guardons de Santacana i Ga-
lindo.  

Sílvia Alquézar | Redacció

JOCS PARALÍMPICS D’HIVERN

Esports
laveu.cat/esports

EL VALENTINE, A DALT
L’equip segueix a dalt de 
Primera Catalana amb 
opcions d’optar a l’ascens

ESCACS EN PERILL
La UE Montcada es juga la salvació 
a la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya a les últimes rondes

PÀG. 28 PÀG. 28

Jon Santacana guanya una medalla 
d’or i dues de plata a Vancouver 2010
L’esquiador es converteix en el primer montadenc que puja al podi en una competició de caràcter olímpic

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

CO
M

IT
È 

PA
R

AL
ÍM

PI
C 

ES
PA

N
YO

L

Galindo i Santacana al podi de la prova de descens, on van aconseguir la medalla d’or

La Salle masculí 
aconsegueix la 
permanència a 
la Lliga Catalana

La Salle masculí ha aconseguit 
el principal objectiu de la tem-
porada: mantenir-se a la Lliga 
Catalana. Una ratxa  de quatre 
victòries consecutives ha permès 
als locals assegurar-se una plaça 
a la màxima categoria catalana 
de cara a la temporada vinent. 
Els homes de Dídac de la Torre 
van confi rmar la permanència  
davant del Vilamajor, a qui va 
superar per 29 a 25 el dia 13. 
Per a l’entrenador, “el canvi 
d’actitud, augmentar els dies 
d’entrenaments i la recupe-
ració dels jugadors lesionats” 
són els motius principals de la 
reacció de la plantilla en la recta 
fi nal de la competició. La ratxa 
positiva de resultats ha quedat 
trencada a l’última jornada, on 
els locals van perdre a la pista 
del Sant Quirze, el tercer classi-
fi cat, per 35 a 29.

HANDBOL

Lluís Maldonado  | Redacció

La Salle seguirà sent equip de la Lliga Catalana
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El CD Montcada encaixa la 
quarta derrota consecutiva 
El conjunt verd baixa fi ns a la cinquena posició per la cua de la taula amb 31 punts

El CD Montcada ha entrat en 
una dinàmica negativa de resul-
tats que ja s’allarga durant qua-
tre jornades. Els verds, castigats 
per les nombroses lesions, no 
guanyen des del passat 21 de fe-
brer al camp del Sants (1-2). Als 
dos últims enfrontaments, els 
homes de Jaume Creixell han 
perdut contra l’Igualada per un 
contundent 4-0 i a casa contra el 
Gimnàstica Iberiana per 1-2. 
En aquest matx, es van afegir 
a la llarga llista de la inferme-
ria Fran Jerez, Peralta i Israel 
Serrano. La nota positiva del 
partit contra l’Igualada va ser la 
reaparició de Carrión i el debut 
del juvenil Prieto. Per al presi-

dent, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
l’equip està pagant ara el gran 
esforç que va fer per sortir de 
les últimes posicions de princi-
pi de temporada. “Els jugadors 
anaven al 200%, van estar set 
jornades sense perdre i ara ho 
estan notant”, ha indicat San-
chís, que s’ha mostrat preocu-
pat perquè “tenim un equip 
de circumstàncies”. Sobre la 
permanència del club verd a la 
màxima categoria catalana, el 
primer responsable de l’entitat 
local ha manifestat el seu opti-
misme “perquè els jugadors 
que hi ha estan perfectament 
capacitats per treure l’equip 
d’aquesta situació i evitar el 
descens a Primera”.

Reforços. Per suplir les nom-
broses absències per lesió, el 
club verd ha fi txat aquests dies 
els davanters Pol, que prové de 
la Gramanet; Rubén, cedit de 
l’Espanyol, i Nacho Garzón, que 
havia jugat al Montcada la tem-
porada 2007/08 per marxar al 
Palamós, equip que va haver de 
deixar per motius laborals. 
Els mals resultats han fet que el 
CD Montcada baixi un lloc a la 
classifi cació de Primera Catala-
na, sent ara els cinquens per la 
cua amb 31 punts. Els verds es 
troben en una situació delicada 
ja que podrien arribar a baixar 
fi ns a sis equips a causa dels des-
censos compensats de categories 
superiors.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Iván Peralta en una acció del partit contra el Gimnàstica Iberiana a l’estadi de la Ferreria

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Sant Joan suma el primer 
triomf a casa de la segona volta 

La UE Sant Joan Atlètic ha 
aconseguit la primera victòria 
a casa de la segona volta en 
vèncer el Singuerlín, el vuitè 
classifi cat del Grup Segon de 
Primera Territorial, per 4-0. Els 
montcadencs van fer un dels 
millors partits de la temporada 
amb molta seriositat defensiva. 
Els locals es van avançar en el 
marcador al minut 36 en apro-
fi tar Perico una passada llarga 
de Raúl Catena, el capità en el 
seu últim matx a l’equip, que 

abandona per motius laborals 
després de sis temporades al 
club. A la represa, La Unió 
va sortir molt fi cat en el matx 
i, al 48, el davanter Jordi Gil, 
el darrer fi txatge, va fer el 2-0. 
Calvo i Subi van fer el tercer 
i quart gol respectivament. El 
tècnic, Marc ‘Pitu’ Rodríguez, 
s’ha mostrat molt content per-
què “per fi  hem guanyat a 
casa; espero que ens doni 
confi ança per allunyar-nos 
del descens”. El Sant Joan és el 
vuitè per la cua amb 31 punts.

Una setmana abans, La Unió 
va perdre al camp del Turó 
de la Peira, el tercer classifi cat, 
per 2-0 en un partit en què els 
montcadencs van merèixer 
més. El rival va estar molt en-
certat de cara a porteria, ja que 
va enviar al fons de la xarxa 
les dues úniques ocasions de 
què va disposar. L’entrenador 
Marcos Hermoso va comen-
tar sentir-se content “perquè 
l’equip ha donat la cara”. El 
Sant Joan és a l’onzè lloc amb 
31 punts.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip local es va imposar al Singuerlín, el tercer classifi cat, per un contundent 4-0
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> Pere Ricart entrena el femení de l’EF Montcada

L’equip femení l’EF Montcada té 
nou entrenador en substitució de 
Gerard Taulé. Es tracta de Pere 
Ricart –a la foto–, que ja coneixia 
el bloc perquè havia estat el se-
gon d’abord amb Antonio Moya 
la temporada passada. La direc-
tiva ha decidit fer aquest canvi 
per donar un revulsiu a la planti-
lla, que es troba a l’última posició 
del Grup Segon de Primera Divi-
sió amb només 4 punts. Ricart 
va debutar a la banqueta el 21 
de març amb una derrota a Ba-
dalona, el segon classifi cat, per 
5-1, tot i que l’equip va millorar la seva imatge respecte jornades 
anteriors. “El meu repte és salvar la categoria”, ha indicat el tèc-
nic, qui reconeix que no serà fàcil. Malgrat tot, Ricart s’ha mostrat 
optimista i ha remarcat que el conjunt montcadenc “ha de lluitar 
amb els equips de la lliga que es troben en la mateixa situació 
que ell i no pas amb clubs com el Badalona” | LM

 Jornada econòmica el dia de La Montañesa 

El club ha declarat jornada 
econòmica el partit contra La 
Montañesa, que es disputarà el 
pròxim 18 d’abril a l’estadi mu-
nicipal de la Ferreria. Així ho va 

acordar l’assemblea de socis de 
l’entitat, reunida el 12 de març 
a les ofi cines del CD Montca-
da. Els socis pagaran 3 euros 
d’entrada  | SA

El Santa Maria 
perd contra els 
darrers del grup  

El Santa Maria ha perdut els dos 
últims partits contra els dos da-
rrers cl assifi cats del Grup Sisè 
de Segona Territorial. Els locals 
van perdre amb la Romànica, 
el cuer, per 4-0 en un matx que 
va acabar amb 8 jugadors. Una 
setmana després, els homes 
d’Antonio Conejero van caure 
derrotats contra el Sant Quirze, 
el penúltim classifi cat, per 2-4 a 
la segona part. El Santa Maria 
és cinquè per la cua amb 25 
punts | SA

FUTBOL. 2A TERRITORIAL
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El Mausa segueix ferm en 
l’objectiu d’acabar a dalt  

FUTBOL SALA. PRIMERA  B

El FS Mausa Montcada es 
manté a la sisena posició de 
Primera B amb 38 punts em-
patat amb el Rapid Santa Co-
loma, després d’haver sumat 
dues noves victòries a les dues 
últimes jornades. Els homes de 
Juan Antonio Jaro van superar 
una Garriga apàtica al pavelló 
Miquel Poblet per un clar 7-2, 
amb dos hat-trick, un de Mi-
guelito i un altre de Mario Li-
trán. D’altra banda, els mont-
cadencs van guanyar de forma 

clara a la pista del Montmeló, 
el dotzè classifi cat, per 3-8, go-
lejant el rival a la segona part 
amb un nou hat-trick de Mario 
Litrán. 
  La plantilla veu el futur amb 
optimisme. El tècnic opina que 
“la bona dinàmica fa pensar 
que és possible pujar a Pri-
mera A”. En aquest sentit tam-
bé s’ha manifestat el golejador 
montcadenc als últims enfron-
taments: “Fixar-se l’ascens 
com a objectiu encara moti-
va més la plantilla”. 

Lluís Maldonado  | Redacció

> La Unió renova el conveni amb Projecte Home
La UE Sant Joan ha renovat l’acord de col·laboració amb la Fundació 
Projecte Home, que treballa per ajudar persones drogodependents. 
L’acord es va signar el dia 18 al camp de Can Sant Joan entre el presi-
dent de La Unió, José González; el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC), 
i el director de Projecte Home a Montcada, Oriol Esculies. El conveni 
preveu que el club doni una recaptació  d’un partit de lliga a l’entitat i 
la plantilla jugui un matx on puguin alinear-se persones de la Fundació. 
També poden entrar gratuïtament a veure els matxs de casa | LM
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El Valentine és quart al Grup 
Tercer de Primera Catalana 
amb 15 victòries i 9 derrotes, 
empatat amb el Masnou i la 
Garriga. Per davant, a tan sols 
un triomf es troba El Masnou. 
Liderant la taula hi ha un triple 
empat entre el Premià, Pala-
mós i Vic, amb dues victòries 
de diferència respecte els mont-
cadencs. El conjunt dirigit per 
Joan Cortés ha perdut el darrer 
matx jugat fora de casa, però 
ha guanyat el que va disputar 
al pavelló Miquel Poblet. Els 
locals van superar el Llefi à de 
Badalona –al dotzè lloc– per 
102 a 83, tot i un mal inici de 
partit amb un desavantatge de 
14 punts. “L’equip va demos-
trar caràcter”, va dir el tècnic. 
Una setmana més tard, però, el 
Valentine va caure derrotat a la 
pista del Sant Narcís de Girona 
per 90 a 83. Els montcadencs 
també van començar amb un 
parcial negatiu de 15 punts, 
però que ja tenia neutralitzat 
a la mitja part amb un empat 

a 49. Malgrat tot, els gironins 
van estar més encertats als da-
rrers instants, aconseguint el 
triomf. “No es pot guanyar un 
partit quan al primer temps 
et fan 49 punts”, ha dit l’aler 
local, Xavi Carvajal.

El Valentine venç el Llefi à 
però perd a Sant Narcís  

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip és al cinquè lloc del Grup Tercer amb 38 punts

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

Un moment de les partides de la vuitena ronda entre la UE Montcada i l’Uga, al pavelló M. Poblet

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

La UE Montcada continua 
immersa en el descens 

La UE Montcada s’ho jugarà 
tot a les dues últimes rondes del 
Campionat de Catalunya per 
equips per salvar la categoria 
de Divisió d’Honor. Els mont-
cadencs es troben a la setena 
posició amb 4 punts, empatats 
amb el Cerdanyola, que és vui-
tè. “Estem a un punt i mig del 
descens, per tant, hem de llui-
tar al màxim als dos últims 
enfrontaments per aconseguir 

la permanència”, ha dit el pre-
sident, Jaume Izquierdo. A la 
darrera ronda jugada al pavelló 
Miquel Poblet, l’equip local va 
perdre contra l’Uga, el tercer, 
per 3 a 7. Una setmana abans, 
els montcadencs van aconseguir 
una important victòria contra 
el Sant Adrià, el cuer amb cap 
punts, per 1’5 a 8’5. D’altra ban-
da, el conjunt B –ja descendit de 
Preferent– va perdre contra el 
Congrés B per 7’5 a 2’5.

Sílvia Alquézar | Redacció

El capità Raúl Ortega defensa la pilota
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ESCACS

Els locals es troben a un punt i mig de baixar de categoria

Triomf local a 
l’Europeu de 
ball en tango

Els montcadencs Pilar Ferrer i 
Rodrigo Luna s’han proclamat 
campions d’Europa de tango 
en majors de 60 anys. La pa-
rella també va aconseguir la se-
gona posició a la modalitat de 
pas doble i va acabar en tercer 
lloc en la classifi cació general 
de la suma de les especialitats 
de vals, tango i pas doble. La 
competició, amb més de 500 
participants, es va fer del 21 al 
28 de febrer a Torremolinos. 
Aquest és un excel·lent inici de 
temporada per a la parella, que 
només fa dos anys que fa balls 
de competició. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

HANDBOL. LA SALLE 

L’equip sènior B de La Salle 
ha aconseguit una victòria 
important, en imposar-se 
al Pau Casals de Sabadell, 
el quart classifi cat del Grup 
Sisè de Tercera Catalana, 
per 31 a 30. Aquesta és 
el tercer triomf dels locals 

aquesta temporada. Des-
prés de 19 jornades, els 
montcadencs es troben a 
l’antepenúltima posició 
amb 8 punts. El dia 28, La 
Salle B visitarà la pista del 
Ripollet, el cuer del grup 
amb només 2 punts.

> L’Escola supera el Quatre Camins
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada va obte-
nir una treballada victòria contra el conjunt de Quatre 
Camins per 7 a 2. Els locals van perdre una setmana 
després contra l’Aiguafreda, el líder, per 4-2. El bloc és 
antepenúltim amb 14  punts al Grup Segon de Segona 
Divisió. Per la seva banda, el Mausa B va guanyar el 
DAE per 8-0 | SA

El B. Montseny-CEB Can 
Sant Joan ha aconseguit 
una victòria després de tres 
derrotes consecutives. Els 
montcadencs van superar 
el Caldes C, el tercer clas-
sifi cat, per 62 a 57 a l’últi-
ma jornada disputada. Els 
locals van aconseguir un 
avantatge de 10 punts en 
dues ocasions, però es va 
arribar als últims minuts 
amb només dos punts per 
sobre per als montcadencs. 

Hi va haver una falta per-
sonal sobre Fèlix, que va 
encertar els dos llança-
ments lliures, deixant al 
seu equip amb 4 punts de 
diferència. El Can Sant 
Joan va saber controlar els 
darrers instants per endur-
se un triomf important.
D’altra banda, el dia 27 
es disputarà el derbi local 
entre l’Elvira-La Salle i el 
Can Sant Joan. El matx 
serà al Gimnàs de la Zona 
Esportiva Centre (18h).

El B. Montseny-CEB Can Sant Joan s’ha retrobat amb la victòria

El conjunt local és antepenúltim amb 8 punts

El dia 27 hi haurà el derbi contra l’Elvira-La Salle

La Salle B s’imposa al 
Pau Casals per 31 a 30

El sènior es retroba amb 
el triomf amb el Caldes 

> El Can Cuiàs A encaixa dues derrotes
El Can Cuiàs A va perdre contra el Cerdanyola per 7-3 en un 
matx en què els montcadencs van fallar nombroses ocasions a 
la primera part, que va acabar 1-0. A la represa, l’equip de Ma-
tías Ruiz no va poder aturar el rival a la contra, que es va endur 
sense problemes els 3 punts. D’altra banda, el Can Cuiàs A va 
perdre contra el Rubí el matx ajornat per 2 a 3 | SA

La Salle B va aconseguir una victòria important contra el Pau Casals (31-30)  
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> L’Elvira A es manté a la quarta posició 
El sènior masculí de l’Elvira-La Salle es troba a la quarta posi-
ció del Grup Cinquè del Campionat de Catalunya sènior, amb 
16 victòries i 5 derrotes. A l’última jornada, els locals van 
superar el Regina Carmelí, al mig de la taula, per 65 a 73. 
L’equip ja està preparant el derbi montcadenc contra el CEB 
Can Sant Joan on sortirà de local a la pista del Gimnàs de la 
Zona Centre, el 27 de març a les 18h | SA

Pilar i Rodrigo durant l’actuació
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El corredor de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) 
Aitor Martín ha quedat 
sotscampió d’Espanya en 
pista coberta a la prova 
dels 800 metres llisos en 
la categoria juvenil. El 
torneig es va disputar a 
Oviedo els dies 13 i 14 de 
març. L’atleta local va ser 
el primer classifi cat a la 
seva semifi nal, que va te-
nir lloc dissabte. L’ende-
mà, Martín es va resentir 
de l’esquinç al peu es-
querre que es va fer una 
setmana abans. “No vaig 

poder estar al 100% a la 
cursa més important”, 
ha dit el corredor mont-
cadenc que, tot i tenir les 
molèsties musculars, va 
fer un temps de 2 minuts 
i 94 centèsimes en una fi -
nal molt ràpida.
Aitor Martín també va 
guanyar la medalla d’or 
al Campionat de Catalu-
nya en la mateixa prova, 
amb una marca superior 
a l’aconseguida a l’esta-
tal, ja que va recórrer la 
distància amb un temps 
de 2 minuts, 4 segons i 
98 centèsimes.

Cada dimarts, els infants 
d’11 i 12 anys del Casal In-
fantil de la Ribera s’apro-
pen a una de les instal-
lacions esportives de la 
ciutat per conèixer i prac-
ticar algun esport. La ini-
ciativa s’emmarca dins el 
PlaIntegral del barri a tra-
vés de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
El projecte, que enguany 
arriba a la seva tercera 
edició, pretén crear l’hàbit 
de la pràctica esportiva i 
desenvolupar els costums 
que comporta entre uns 
infants que no acostumen 
a fer cap tipus d’activitat 
fora del seu barri. 

Un èxit. “Els nois i noies 
estan molt contents per-
què coneixen les entitats 
i els diferents esports que 
hi ha al municipi”, ha dit 
la coordinadora del Casal, 

Elisa López, qui ha afegit 
que un altre dels objectius 
és millorar les relacions 
interpersonals i afavorir la 
integració social a través 
dels esports. 
El projecte va començar 
l’octubre passat i s’allar-
garà fi ns a fi nal de maig. 
La primera activitat del 
2010 ha estat la petanca. 

El 9 de març, els infants 
es van acostar fi ns a les 
instal·lacions del Pla d’en 
Coll per aprendre a llen-
çar les bitlles. El dia 18, 
els participants van tenir 
l’oportunitat de jugar a es-
cacs amb els jugadors de la 
UE Montcada al pavelló 
Miquel Poblet. El 23 del 
mateix mes va ser el torn 

del futbol. Els inscrits van 
gaudir d’una tarda de pilo-
ta amb els entrenadors de 
l’EF Montcada. A banda 
d’això, també hi ha previst 
que els nens i nenes facin 
altres esports com bàsquet, 
tai-txí, handbol atletisme, 
korfbal i beisbol, entre 
d’altres. Les classes es fan 
de 18 a 19h. 

LLEI DE BARRIS 

Els infants del Casal de la Ribera que formen part del projecte esportiu de l’IME

Sílvia Alquézar | Redacció

El premini ocupa la sisena 
posició amb sis victòries

El conjunt premini del Va-
lentine Montcada es troba 
a la sisena posició al Grup 
Tercer de la competició 
Regular Nivell B-1, amb 
6 victòries i 5 derrotes. 
L’equip local ha perdut els 
dos darrers partits dispu-
tats: a la pista del Vedruna 
–el tercer classifi cat amb 7 
triomfs– per 69 a 44 i, una 

setmana més tard, contra 
el Cornellà –a la cinquena 
posició amb una victòria 
més que els montcadencs– 
per una diferència de 24 
punts (45 a 69). 

Futur. L’objectiu del premi-
ni, dirigit per Víctor Mar-
tínez i Carles Garcia, és 
continuar aprenent els fo-
naments del bàsquet alho-

ra que passen una estona 
entretinguda. La plantilla, 
amb moltes ganes, està 
fent una bona campanya. 
En la pròxima jornada de 
lliga, el 10 d’abril, el pre-
mini es desplaçarà a la 
pista del Maristes Ademar 
A, el darrer classifi cat del 
grup amb cap victòria en 
els 9 partits disputats fi ns 
a l’actualitat.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip de futbol sala de 
l’Elvira-La Salle, una secció 
creada aquesta temporada, 
es troba a l’antepenúltima 
posició al Grup Primer de 
Primera Divisió amb 12 
punts. Els montcadencs 
han tingut jornada de des-
cans a les dues últimes se-
tmanes. Als darrers partits 
disputats, els locals van 

guanyar el García B, una 
posició per sobre de la 
plantilla montcadenca, per 
4 gols a 0. Set dies abans, 
l’Elvira-La Salle no va po-
der superar el Montmeló, 
a la tercera posició, i va 
perdre per 5 a 2. L’objectiu 
del club aquesta tempora-
da és fer equip i conjuntar 
el bloc per a futures tem-
porades.

El benjamí és al vuitè 
lloc amb 12 punts 

FUTBOL SALA. AE ELVIRA-LA SALLE 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Els infants de la Ribera s’apropen 
als esports que es fan a la ciutat
El projecte, promogut des del Centre Cívic i l’IME, pretén afavorir la integració a través dels esports 

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
segueix ferm entre els primers
L’equip cadet del CEB Can Sant Joan va superar el Martorelles 
per 52 a 63 en un bon partit dels montcadencs contra un rival 
de la part alta de la taula al Grup Tercer del nivell regular C-1. 
El conjunt local es troba a la segona posició amb 6 victòries i 
només una derrota, encaixada a casa contra el Caldes –el ter-
cer classifi cat– per 67 a 68. D’altra banda, l’equip preinfantil 
femení –que juga amb el nom de l’escola Viver– va superar el 
Tona per només un punt de diferència (41 a 42) | SA
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L’Elvira-La Salle ha creat aquesta temporada la secció de futbol sala
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El premini és a la sisena posició
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip ha perdut les dues últimes jornades contra el Cornellà i el Vedruna

Aitor Martín, segon 
als 800 metres llisos

ATLETISME. Campionat d’Espanya en pista

Sílvia Alquézar  | Redacció

Aitor Martín amb el seu entrenador, Francisco Gómez, a Oviedo 
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L’atleta local va córrer amb una lesió muscular
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FUTBOL. EF MONTCADA

El prebenjamí C aprèn ràpid en la 
primera temporada a la categoria

L’equip prebenjamí C de 
l’EF Montcada s’ha adap-
tat bé a la categoria fent, 
a més, un bon paper. Els 
montcadencs, dirigits per 
Diego Sánchez i Rafael Za-
pata, es troben a la sisena 
posició amb 38 punts. A 
les dues últimes jornades, 
els locals van empatar a 
dos gols al camp del Palau-
tordera, a la part alta de la 
taula al Grup 18 de Futbol 
7. Una setmana abans, el 
conjunt va superar el Mar-
torelles per 5-1. “Estem 
molt contents amb la 
plantilla”, ha dit Zapata, 
qui ha explicat que l’equip 
està format sobretot per 
jugadors de primer any, 

alguns dels quals és la pri-
mera vegada que juguen a 
futbol. Un dels objectius és 
que els petits aprenguin al-
guns dels fonaments bàsics 
d’aquest esport i es formin 
com a persones.

Futbol sala. L’equip juvenil 
de la secció de futbol sala 
de l’EF Montcada es troba 
a la segona posició al Grup 
Primer de Primera Divisió 
amb 38 punts. Els mont-
cadencs estan fent una 
gran temporada, amb no-
més dues derrotes fora de 
casa des que va començar 
la competició. A l’última 
jornada, els locals van su-
perar el Sagarra, el quart 
classifi cat, per 6-5.  

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí segueix ferm al 
capdavant de Divisió d’Honor

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada segueix 
ferm al capdavant de la 
classifi cació de la Divisió 
d’Honor, la màxima cate-
goria. Els montcadencs es 
troben a la segona posició 
amb 46 punts i un partit 
menys. Els locals van su-
perar el Masnou per 12-0 
al darrer matx de lliga 
disputat. El conjunt que 
dirigeix José Andrés llui-

ta per quedar en primera 
posició per proclamar-se 
campions de Catalunya i 
tenir accés així al Cam-
pionat d’Espanya. 

Bon treball. L’entrenador 
està satisfet amb el ren-
diment de la plantilla, 
formada per nois de 8 
a 10 anys. “Estan a un 
bon nivell, un exemple 
és que 5 dels 8 jugadors 
de l’equip estan amb la 

selecció catalana”, ha dit 
Andrés, qui afi rma que 
“tenim el primer lloc 
assegurat guanyant els 
partits de casa”. 
El benjamí del Mausa té 
dos partits complicats al 
pavelló Miquel Poblet 
contra el Palau i la Unión. 
Respecte a l’Olesa, el ri-
val directe que aspira al 
títol de lliga, el Mausa té 
a favor el golaverage par-
ticular.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip juvenil de La Salle 
ha encaixat dues derrotes 
consecutives a les últimes 
jornades. Els montca-
dencs, a Primera Catalana, 
van perdre a la pista del 
Gavà, l’antepenúltim clas-
sifi cat, per 35 a 24 en un 
mal partit dels lasal·lians. 
Tot i fer una bona prime-
ra part, el conjunt local 
va baixar molt el nivell a 
la represa amb nombrosos 
llançaments fallats. Una 
setmana més tard, La Sa-
lle va tornar a perdre, en 
aquesta ocasió contra el 
Parets, el segon classifi cat. 

L’equip va caure derrotat 
per un contundent 29 a 
42. Malgrat aquestes últi-
mes ensopegades, La Salle 
es troba a la zona mitjana 
de la taula amb 18 punts.

Altres resultats. Pel que fa 
a la resta d’equips del plan-
ter de La Salle, el conjunt 
cadet va caure derrotat a la 
difícil pista del Granollers 
per un clar 40 a 23. Per 
contra, l’equip infantil se-
gueix en la seva línia impa-
rable en imposar-se al Safa 
Horta per un contundent 
22 a 8. L’infantil femení te-
nia jornada de descans.

El juvenil encaixa dues 
derrotes consecutives

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El pivot Alejandro Ramos llançant a porteria davant l’oposició d’un rival
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> El CD Montcada venç a Parets
L’equip juvenil del CD Montcada no va tenir problemes 
per guanyar al camp del Parets, el penúltim, per 1-6 
en el darrer matx disputat. Els montcadencs continuen 
imparables a la primera posició al Grup 24 de Segona 
Divisió amb 53 punts. Per la seva banda, el conjunt ju-
venil de l’EF Montcada va perdre el darrer matx contra 
el Canovelles, el segon del Grup 25 de Segona Divisió, 
per 4-3. A la jornada anterior, el partit entre l’EF i el San-
ta Perpètua es va suspendre a falta de 9 minuts per al 
fi nal amb el resultat de 3-2 a causa d’uns aldarulls arran 
d’una expulsió d’un rival. L’Escola es troba a la zona mit-
jana de la taula amb 25 punts | SA
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L’equip, dirigit per Diego Sánchez i Rafael Zapata, es troba en una meritòria sisena posició amb 38 punts

El prebenjamí C  va superar el Segarra per 6 a 5 a l’estadi de la Ferreria
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El conjunt benjamí del FS Mausa Montcada aspiren a jugar el Campionat d’Espanya de la categoria

El Can Cuiàs 
cadet cau 
amb el Ràpid 

El conjunt cadet de 
l’Associació Esportiva 
Can Cuiàs no va poder 
superar el Ràpid Santa 
Coloma  en el darrer par-
tit de lliga que ha dispu-
tat. Els montcadencs, en-
trenats per Matías Ruiz 
–que també dirigeix el 
sènior A de l’entitat– va 
perdre per 6 gols a 3. La 
primera part   va acabar 
amb empat a 2. A la re-
presa, va continuar la 
igualtat fi ns que als da-
rrers instants el rival va 
saber aprofi tar la seva 
superioritat a la banque-
ta, ja que el Can Cuiàs 
només tenia un recanvi. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El cadet va perdre contra el Rapid



Marta Cardona
Rebel amb causa. Des de ben jove va mostrar un esperit independent i rebel, impropi de les 
dones de la seva època. Va ser una de les primeres a passejar-se amb bicicleta i pantalons pels 
carrers de Montcada davant la mirada reprobatòria de més d’un veí. Atreta per la literatura i la pin-
tura, va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi i va ser una de les poques veus femenines 
del grup Tertúlia. Després de plegar de l’empresa Aismalibar i tot just acabada de casar, va marxar 
amb el seu marit a Anglaterra per guanyar-se la vida. Aquest és el punt de partida de la novel·la 
autobiogràfi ca Fora de lloc (Angle Editorial, 2010), on l’autora, de 81 anys, reconstrueix la peripècia 
d’uns catalans emigrants a un país ric d’Europa però, sobretot, l’epopeia d’una dona que haurà de 
dur tota sola el pes de la família i sofrir la incomprensió d’un marit insensible i somiatruites. El llibre 
es presentarà el 14 d’abril a la Biblioteca Elisenda de Montcada (19h).

“Sentir-se fora de lloc és 
la tragèdia de l’emigrant”

Ja fa més de cinquanta anys que 
viu a Anglaterra. Encara se sent 
fora de lloc?
Sentir-se fora de lloc és la tragèdia 
de l’emigrant, que acaba no sent 
d’enlloc. Quan vaig arribar a Angla-
terra, tot i que dominava l’idioma, 
em vaig trobar una societat purita-
na i classista, que no m’ho va po-
sar gens fàcil. Amb el temps m’he 
acostumat a la manera de ser an-
glesa, educada i distant, però sovint 
encara em sento fora de lloc. Per 
això vaig decidir posar aquest títol a 
la meva primera novel·la.
Quan i per què la va escriure?
La novel·la la vaig escriure en ca-
talà als anys setanta com una terà-
pia per superar tot el que m’havia 
passat des de la meva arribada a 
Anglaterra. La vaig enviar al premi 
Sant Jordi l’any 1975, però no va 
guanyar i es va quedar en un ca-
laix. Al cap d’un temps vaig decidir 
fer-la en anglès i, fa dos anys, una 

editorial anglesa s’hi va interessar. 
Com que sóc molt catalana i sem-
pre he estimat la meva llengua, 
estic molt contenta de poder-la pu-
blicar ara en català. M’hauria sabut 
molt greu que només es publiqués 
en anglès.
Quina acollida ha tingut la novel·la 
a Anglaterra?
No ha anat malament. Perquè fos 
més comercial li van posar per títol 
Spanish Rose, Yorshire Thorn –li-
teralment, “La rosa espanyola, les 
espines de Yorshire”. No m’agrada 
gens, però en contrapartida vaig 
aconseguir que apareguessin les 
muntanyes de Montserrat a la por-
tada –per tal que hi hagués una re-
ferència a Catalunya– i que respec-
tessin el text tal com jo l’havia escrit. 
Tinc clar que no sóc una escriptora 
anglesa, sinó una escriptora catala-
na que escriu en anglès.
És una militant de la llengua.
Em considero catalanista i parlar  ca-

talà és una de les coses que més en-
yoro de la meva vida a Montcada. De 
fet, he aparcat el castellà i quan estic 
aquí només parlo català, malgrat que 
algunes persones no m’entenguin. 

Quines coses tenen en comú vostè 
i Maria Salvans, la protagonista?
La major part de les coses que li 
passen a ella, em van passar a mi. 
Vaig treballar com a serventa per a 
diferents famílies, vaig regentar una 
gasolinera i vaig tenir cinc fi lls. Quan 
miro enrera em sembla impossible 
haver pogut tirar endavant tota sola.
A la novel·la la Maria està sotmesa 
als capricis d’un marit amb som-

nis de grandesa i poca humanitat.
Molts homes d’abans eren així. 
Eren individus que no creixien i es 
passaven la vida somiant. Moltes 
mares en tenien la culpa que fossin 
d’aquesta maenra. El que li passa 
a la Maria amb el seu marit li va 
passar a moltes dones de la meva 
generació. No era fàcil rebelar-se 
contra les situacions d’injustícia i 
de desi gualtat que es donaven tan 
sovint dintre del matrimoni. Se su-
posava que la dona ho havia de su-
portar tot, no li quedava més remei. 
Les que feien el pas de separar-se, 
pagaven un preu molt alt.
Però vostè va ser una dona molt 
avançada a la seva època.
De joveneta vaig entrar a treballar 
a Aismalibar però, sent dona, no 
podies aspirar a res més que fer 
de secretària. La perspectiva no 
m’agradava massa. Només com-
plir els 25 anys, la majoria d’edat 
d’aleshores, vaig viatjar sola a An-

glaterra a treballar i aprendre an-
glès. Primer, això sí, vaig haver de 
fer el famós Servicio Social que im-
posava la Falange a totes les dones 
i sense el qual no podies anar en-
lloc. L’educació que vam rebre des-
prés de la guerra  també va ser un 
desastre. A l’escola nacional, que 
regien unes monges, ens passàvem 
tot el dia resant en castellà i cosint. 
Era un suplici.
Ha publicat el seu primer llibre 
amb 81 anys. Seguirà escrivint?
Escriure em dóna moltes satisfac-
cions, tot i que també és dolorós 
perquè et remou coses que portes 
dins. Tinc una altra novel·la en-
llestida titulada Can Salvans, una 
història particular, que narra els 
anys de la infància de Maria Sal-
vans en el context de la guerra civil. 
He partit de records meus i alhora 
he reconstruït alguns fets històrics 
que van succeir a Montcada durant 
aquest període.  

“Tinc clar que no 
sóc una escriptora 
anglesa, sinó una 
escriptora catalana 
que escriu en anglès”

Escriptora i pintora

A títol personal
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