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Divinas, al Club Capitol
Irene Ruiz actua a la Sala 
Pepe Rubianes  PÀG.  25

L’IES la Ribera, al Síndic
Ribó qüestiona la supressió 
del batxillerat  PÀG. 14
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> NOTÍCIES: Montcada  Decideix  convida a  participar a la consulta sobiranista del dia 25  PÀG. 5

> Esports: El Sant Joan confi a en Oswaldo Leboso per treure l’equip de la zona de perill PÀG. 27

Lafarge és a només un pas 
d’iniciar la valorització
Decisió | La Generalitat aposta per la 
biomassa com a combustible alternatiu

La plaça Lluís Companys va acollir el 10 d’abril una matinal d’activitat física per promoure els hàbits de salut entre la població

núm. 360
2a quinzena | abril 2010

ÈPOCA III

Sis itineraris per posar-se en forma
Esports i Salut Pública activen la iniciativa amb el suport dels CAP  PÀG. 12

La festa 
dels llibres 
i la cultura

Divisió | La Plataforma i els treballadors 
continuen enfrontats PÀGS. 3 I 4

> SANT JORDI

Augmenta l’oferta d’obres 
escrites per autors locals
PÀGS. 20-21

> DEBAT ENTORN LA CIMENTERA
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Els informes de la Generalitat i de Lafarge 
neguen que hi hagi afectacions a la salut 
El 19 d’abril el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, es reunirà amb els portaveus i el dia 26, amb la Plataforma

VALORITZACIÓ DE RESIDUS

Actualitat
laveu.cat

APOSTA CLARA
La directora de Qualitat Ambiental, Maria 
Comellas, diu que la valorització a Lafarge compta
amb el vistiplau del Departament de Salut

 El contingut de la Jornada ambiental rep elogis però també crítiques

El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge aposta clarament pel 
canvi de combustible a Lafarge 
substituïnt el coc de petroli per 
la crema de biomassa –fangs de 
depuradora, farines càrniques, 
marro de cafè i restes d’esporga– 
i avala amb estudis tècnics que 
aquesta pràctica contribueix a re-
duir les emissions de CO2. Així 
ho va afi rmar la directora gene-
ral de Qualitat Ambiental, Maria 
Comellas, durant la Jornada am-
biental convocada per la Funda-
ció Laboral del Ciment i el Medi 
Ambient (CEMA) el 8 d’abril a 
l’Auditori durant la qual va dir 
que, en gestió de residus, la Ge-
neralitat es regeix per les norma-
tives europees, molt estrictes en 
el cas de la valorització. Així ma-
teix, va afegir que l’atorgament 
de l’autorització mediambiental 
a la cimentera per cremar resi-
dus es farà amb el vistiplau del 
Departament de Salut. 

La proximitat de la fàbrica al 
municipi no és per a Comellas 
un hàndicap: “Quatre de les sis 
cimenteres que hi ha a Cata-
lunya són a prop de nuclis ur-
bans i del que es tracta no és de 
tancar-les, sinó de millorar-les 
per aconseguir una producció 
neta”. La representant de la Ge-
neralitat lliga la inquietud de la 
ciutadania al passat mediambiental 
del municipi, que durant 30 anys 
va acollir una incineradora, però 
insisteix que, en l’actualitat, el 

principal focus de contaminació 
del Vallès no són pas les indús-
tries, sinó el trànsit. 

Ponències. A la jornada, el di-
rector gerent de CEMA, Dimas 
Vallina, va presentar els resul-
tats d’un estudi sobre el possible 
efecte de les emissions de les ci-
menteres en el medi ambient i la 
salut. “L’informe –va dir– con-
clou que els riscos d’emissions 
de gassos, partícules, dioxines i 
metalls són inferiors als valors 
de referència”. En la mateixa 
línia, Josep Lluís Domingo, di-
rector del Laboratori de Toxico-
logia i Salut Mediambiental de 
la Universitat Rovira i Virgili, va 
assegurar que “si la cimentera 
tanqués, la contaminació per 
dioxines es reduirà només en un 
1,1%”. L’expert va negar que les 
conclusions del seu estudi siguin 
interessades: “És cert que l’ha 
pagat Lafarge, però la meto-
dologia seguida és la que es fa 
servir arreu”. Xavier Guinart, 
cap del Servei de vigilància i con-
trol de l’aire del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, va 
defensar la valorització: “Els 
països més avançats d’Euro-
pa l’apliquen i la seva efi càcia 
està contrastada”. El públic va 
fer intervencions favorables a la 
informació rebuda però també es 
van sentir crítiques a les molès-
ties que provoca la factoria i als 
benefi cis econòmics que aquesta 
obtindrà per l’estalvi de petroli i 
per tractar residus. 
En el decurs de la Jornada es va 
anunciar que conseller de Medi 
Ambient i Habitatge, Francesc Bal-
tasar, es reunirà el 19 d’abril amb 
els portaveus municipals i, una set-
mana després, amb representants 
de la Plataforma Antiincineració.

Pilar Abián | Montcada

Els tècnics afi rmen 
que el principal focus 
de contaminació és el 
trànsit de vehicles
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César Arrizabalaga, alcalde (PSC) | 
“El que hem de fer és debatre i 
escoltar tots els arguments per-
què la gent pugui opinar. No es 
poden imposar criteris, tots hem 
d’anar a una perquè tenim un 
objectiu comú que és protegir la 
salut i el medi ambient”.  
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Josep Lluís Domingo, al centre, durant la seva ponència, acompanyat per Dimas Vallina –esquerra– i el tècnic de la Generalitat Xavier Guinart

Josep M. González, ICV-EUiA | 
“No hem assistit perquè el fet que 
l’alcalde l’hagi presentada ha estat 
una provocació cara als veïns. No 
dubto que Lafarge no sigui el princi-
pal focus de contaminació del mu-
nicipi, però provoca molèsties per 
la seva proximitat als habitatges”.

Oswaldo Pereda, director de Lafarge | 
“Els estudis que s’han presentat 
demostren que l’impacte de la 
cimentera en l’entorn és mínim  i 
això vol dir que estem fent bé la 
nostra feina. Volem que la comis-
sió de seguiment funcioni i que 
sigui participativa”. 

Eva García, PPC | 
“Considerem que la continuïtat de 
l’empresa és necessària per al mu-
nicipi ja que en depenen 300 famí-
lies i, si ha estudis que demostren 
que la valorització no implica riscos 
per a la salut, aleshores desitgem 
que la Generalitat l’autoritzi”. 

Marta Aguilar, Esquerra |
“La Jornada no ha estat equilibra-
da, només ha mostrat un punt de 
vista i no hem parlat de salut. Per 
fer un bon debat, hauríem d’haver 
pogut escoltar tècnics a favor i en 
contra de la valorització i de l’im-
pacte de les cimenteres”.

M.C. González, regidora de Salut (CiU) | 
“La Jornada l’ha organitzada el sec-
tor del ciment i lògicament les po-
nències li han estat favorables. Jo 
penso que no hi ha motiu d’alarma 
enfront la valorització perquè hi ha 
molts controls però s’ha de fer un 
seguiment i no baixar la guàrdia”.
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Mentre es feia la Jornada am-
biental a l’interior de l’Auditori, 
a l’exterior més d’un centenar de 
veïns convocats per la Plataforma 
Antiincineració van arribar en ma-
nifestació des de Can Sant Joan es 
van trobar cara a cara –per segona 
vegada després del Ple de gener– 
amb els treballadors de la cimen-
tera que es trobaven concentrats a 

la plaça de l’Església en suport a 
l’acte. Els dos grups van compartir 
espai durant una hora sota l’atenta 
mirada de les forces de seguretat, 
cadascú en defensa del seu posi-
cionament. 
“L’ objectiu de la Plataforma no 
és tancar la cimentera, sinó ga-
rantir que no cremi residus; no 
hem de suportar la contamina-
ció de ningú”, va dir el portaveu 

del col·lectiu, José Luis Conejero. 
Per la seva banda, Conchi Jiménez, 
del Comitè d’empresa de Lafarge, 
va defensar la Jornada “com una 
bona oportunitat per fer arribar 
a la ciutadania la informació 
que reclama i que nosaltres, com 
a treballadors, ja tenim”.
El fet que l’acte el presentés l’alcalde 
ha tensat les relacions entre l’edil i la 
Plataforma que ha reclamat la seva 

dimissió entenent que s’ha posicio-
nat obertament a favor de la cimen-
tera. Arrizabalaga, tot i negar-se fer 
declaracions, ha expressat la seva 
opinió al seu blog en l’article ‘Quien 
teme el debate no es demócrata’, en 
què acusa el col·lectiu de voler boi-
cotejar l’acte. D’altra banda, des-
prés de la Jornada ambiental, la 
Unió Local de CCOO ha anun-
ciat que s’afegeix a la Plataforma.

VALORITZACIÓ A LAFARGE

La manifestació del col·lectiu ecologista va coincidir a la porta de l’Auditori amb la concentració de la plantilla de la cimentera

Pilar Abián | Montcada

Més al·legacions 
del Grup de 
Medi Ambient 
contra Lafarge
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La Plataforma Antiincineració i els 
treballadors, novament cara a cara

Els treballadors es van concentrar davant l’Auditori abans de l’inici de la Jornada 

El Grup de Medi Ambient-
Ecologistes en Acció ha lliurat a 
l’Ajuntament les al·legacions pre-
sentades a la Generalitat contra 
Lafarge en referència al control 
número 2 que ha fet la cimen-
tera amb l’objectiu d’obtenir 
l’autorització per valoritzar resi-
dus i que se sumen a les que ja va 
presentar al primer control, encara 
sense resposta de l’administració. 
Segons el col·lectiu, Lafarge con-
tinua incomplint les mesures fi xa-
des i la normativa quant a sorolls, 
emissions de pols i emmagatza-
ment de materials a l’aire lliure, 
entre d’altres. En un comunicat 
públic, l’entitat lamenta que ni la 
Generalitat ni l’Ajuntament hagin 
obert cap expedient a l’empresa: 
“Els greus incompliments am-
bientals són un motiu més per 
retirar a Lafarge l’autorització 
per fabricar ciment i facilitar el 
trasllat de la fàbrica”. El Grup 
demana al govern municipal que 
rectifi qui el seu posicionament i 
actuï, en funció de les seves com-
petències en medi ambient i salut. 

Pilar Abián | Redacció

La manifestació de la Plataforma va arrencar des de la plaça del Bosc de Can Sant Joan
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Notícies AIGUA POTABLE
La xarxa de distribució arribarà 
a Sant Pere de Reixac i Gallecs, 
amb subvenció municipal

PÀG. 8

laveu.cat/noticies

CARRER MAJOR
Pilones automàtiques 
regularan l’accés al vial 
quan estigui tancat

PÀG. 6

Un total de 27.448 persones majors 
de 16 anys podran dir el 25 d’abril 
si volen o no la independència de 
Catalunya, segons les dades facili-
tades per Montcada i Reixac Deci-
deix, organitzadora de la consulta 
sobre l’autodeterminació. També 
hi podran votar els immigrants. El 
17 d’abril l’Abi acollirà un esmor-
zar amb els voluntaris de la con-
sulta (11h) per informar-los sobre 
el desenvolupament de l’operatiu. 
El col·lectiu calcula que necessita 
150 persones per controlar les 10 
urnes distribuïdes pel municipi, de 
8 a 20h (per conèixer els llocs de 
votació, veure l’anunci de la pàgina 
2). També s’han posat a la venda 
pancartes, al preu de 10 euros per 
sufragar les despeses de la jornada.

Documentació necessària. Qui vul-
gui participar a la consulta haurà 
de portar la seva identifi cació i un 
certifi cat d’empadronament que 
acrediti la residència a Montcada, 
sempre i quan no aparegui ja al 
DNI. “Les dades personals dels 

votants només les farem servir 
per a la consulta, una vegada fet 
el recompte seran anul·lades”, 
ha explicat Miquel Àngel Gràcia, 
de l’organització. 

Campanya als barris. Des de fi nal de 
març, Montcada i Reixac Decideix 
ha organitzat diferents actes per 
animar la població a participar a la 
consulta i per recollir el vot antici-
pat. Carles Móra, alcalde d’Arenys 
de Munt –primer municipi que la 
va dur a terme–, va apadrinar l’ini-
ci de la campanya el 27 de març a 
La Unió de Mas Rampinyo. Móra 
va expressar que “la implicació 
de la ciutadania en les decisions 
marcarà la política del futur”. 
També va lloar el col·lectiu local 
perquè, al seu parer: “Fer la con-
sulta a un municipi metropolità 
és tot un repte”. 
El secretari general del Cercle, Joan 
Canadell, va parlar el 7 d’abril a 
l’Auditori del desequilibri entre els 
diners que aporta Catalunya a l’Es-
tat i els que rep. L’associació afi rma 
que, per acabar amb “l’espoli fi s-
cal” i garantir la competitivitat de 
les empreses catalanes, cal tenir un 
estat propi. “Si Catalunya admi-
nistrés el seus impostos sería el 
quart estat a Europa, segons el 
PIB”, va dir Canadell. 
Èric Bertran, creador del grup ‘el-

fènix (Exèrcit del Fènix, Bon dia 
Països Catalans i elfènixTV) va 
parlar el dia 13 a la Ribera sobre 
el fet diferencial català. El ponent 
va animar els immigrants a votar 
després d’explicar-los la seva ex-
periència personal –Bertran va 
ser jutjat amb només 14 anys per 
demanar a quatre empreses que 
etiquetessin els seus productes en 
català. “Serà per a vosaltres –va 
dir– l’ocasió de sentir-vos ciuta-
dans de ple dret”.  El 20 d’abril, 
el Kursaal (19h) acollirà la presen-
tació del llibre Fabricar l’immigrant.

Més de 27.000 
persones podran 
votar el 25 d’abril
Silvia Díaz | Montcada

INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Els actes de promoció 
de la consulta es fan 
a la majoria de barris 
del municipi

Hi haurà urnes distribuïdes per vuit punts de Montcada

 

Tots els grups municipals, a excep-
ció del PPC, que es va posicionar 
en contra, van votar a favor d’una 
moció de suport a la consulta po-
pular durant el Ple de març, fet el 
dia 25. El text diu que es facilitarà 
la cessió d’espais públics per a la 
consulta, en els termes establerts a 
la normativa vigent. El portaveu del 
PSC, Carles Guijarro, va apuntar 
que el seu grup no és independen-
tista però que està a favor que la 
gent expressi el que pensa. El por-

taveu d’ICV-EUiA, Josep M. Gon-
zález, va mostrar el vot favorable 
a la consulta i el portaveu de CiU, 
Joan Carles Paredes, va destacar 
que la iniciativa hagués sorgit de la 
societat civil. La portaveu del PPC, 
Eva García, va apuntar que, per llei, 
a Montcada no es pot prendre una 
decisió que afecta tot Cata lunya. La 
portaveu d’Esquerra, Marta Aguilar, 
va dir a García que estava negant a 
la gent el dret a expressar la seva 
opinió  | SD

Moció de suport a la consulta al Ple de març

L’alcalde d’Arenys de Munt, Carles Móra (amb camisa blanca), amb el portaveu de Montcada i Reixac Decideix, Josep M. Gómez, en l’acte a La Unió
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Joan Canadell, del Cercle Català de Negocis, durant la seva intervenció a l’AuditoriÈric Bertran, dret, va parlar als immigrants

SI
LV

IA
 D

ÍA
Z

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

05



6 2a quinzena | Abril 2010Notícies

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
ha concedit dues subvencions a 
l’Ajuntament, de 231.914 i 88.323 
euros, per portar l’aigua potable a 
la urbanització Estany de Gallecs  i 
a Sant Pere de Reixac, a la Serrala-
da de Marina. Aquests dos nuclis 
de població s’abasten hores d’ara 
d’aigua de pous, però segons les 
anàlisis de l’Agència de Protecció 
de la Salut de la Generalitat, aques-
ta té mancances de qualitat. Els 
ajuts representen la totalitat de la 
subvenció sol·licitada pel consistori 
i cobreix el 80% del cost total de 
les obres per fer-hi arribar l’aigua: 
287.684,58 euros en el cas d’Estany, 
i 110.403,78 euros en el de Reixac.
El següent pas és redactar els projec-
tes executius de les dues actuacions, 
presentar-los al veïnat i aprovar-
los, per tal d’iniciar obres tan aviat 
com sigui possible. El president de 
l’Àrea de Política Territorial, Sergio 
Hermoso (PSC), ha explicat que 
l’ACA ha presentat tres propostes 
a l’Ajuntament. “Una seria portar 

l’aigua directament, una altra, 
fer-la baixar des del Bosc d’en 
Vilaró i una tercera, fer servir un 
pou privat”, ha avançat l’edil. 

Reivindicacions veïnals. L’arribada 
de l’aigua potable a aquestes ur-
banitzacions és una vella reivindi-
cació. De fet, l’AV de Sant Pere de 
Reixac es va constituir per reclamar 
l’arribada de la xarxa de subminis-
trament. D’altra banda, al voltant 
de 90 persones confi guren una 

nova entitat, l’AV de l’Espai Rural 
de Gallecs, entre les quals hi ha una 
desena de propietaris de cases situa-
des l’entorn forestal de Montcada, 
però no de l’Estany. “Treballem 
en base al pla especial d’interès 
natural de Gallecs, que, entre 
d’altres, reclama l’arribada de 
l’aigua potable i una xarxa de 
clavegueram al sector rural”, 
ha explicat Pol Ansó, president 
de l’associació, inscrita al Registre 
d’Entitats de Montcada.

XARXA DE SUBMINISTRAMENT

L’ACA ha concedit a l’Ajuntament dues subvencions per fer possible els projectes 
Silvia Díaz | Redacció

L’aigua potable arribarà a Sant Pere
de Reixac i a l’Estany de Gallecs
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Algunes de les residències que es troben en el camí de pujada a Reixac des de les pistes de tennis

Acord per arranjar el camí d’accés

Una quarantena de veïns del sec-
tor de Can Pomada, situat al Pla de 
Reixac, s’ha posat d’acord per as-
sumir les despeses de l’arranjament 
del camí d’accés a la urbanització. 
El 28 de març, a la Casa de la 
Vila, va tenir lloc una assemblea 
de propietaris, durant la qual l’AV 
els va presentar un pressupost, 
que puja a 30.270 euros. El dia 25 
d’abril, aquest mateix equipament 
(11.30h), acollirà una altra reunió, 
adreçada especialment als veïns 

que no van poder assistir a la pri-
mera. “La majoria estan dispo-
sats a tirar endavant el projecte 
i pagar”, ha assegurat el president 
de l’AV, Alejandro Regorigo, qui 
assegura que, pel mal estat del vial 
actual, “no volen passar els taxis, 
les ambulàncies ho tenen difícil 
per accedir a la urbanització i 
no tothom té vehicle privat per 
fer els desplaçaments”. L’AV es-
pera poder comptar amb el suport 
econòmic de l’Ajuntament per su-
fragar part de la despesa. 

Silvia Díaz | Redacció

CAN POMADA

El veïnat està disposat a pagar i l’AV espera que l’Ajuntament pugui fer una aportació econòmica

L’actual camí està força degradat
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Es presenten als veïns
les accions del 2010

L’Ajuntament va exposar als veïns 
els projectes que s’executaran al 
2010 en el marc del Pla Integral 
de la muntanyeta de Can Sant 
Joan, en un acte fet al Kursaal el 
14 d’abril amb l’assistència d’unes 
150 persones. La primera actua-
ció de millora de l’espai públic 
s’executarà després de l’estiu i 
consistirà en la remodelació del 
carrer Novell, a la part més alta del 
barri, i del tram del carrer Trian-
gle entre Novell i Cim. El projec-
te, que s’està enllestint, compta 
amb un pressupost de 450.000 
euros, aportats a parts iguals per 
la Generalitat i el consistori. En-
guany, també es posaran en mar-
xa altres accions en l’àmbit social 
–amb una inversió de 50.000 
euros– com un curs d’iniciació a 
la informàtica. Les inscripcions 
acabaran el 26 d’abril al Kursaal. 
Les classes començaran el dia 29 i 
fi nalitzaran el 22 de juny, amb un 
total de 16 sessions de dues hores 
al matí. També aquest any, s’han 
previst tres iniciatives per incloure 
la perspectiva de gènere en el dis-
seny de l’espai urbà: la celebració 
d’unes jornades sobre urbanisme 
i gènere, un taller sobre dona i 

urbanisme enfocat en la remode-
lació del Mirador de les Cultures i 
l’anàlisi del projecte d’intervenció 
integral amb perspectiva de gè-
nere. En l’àmbit del foment de 
la participació, el Pla també ha 
previst al 2010 unes jornades 
formatives adreçades a entitats i 
ciutadans per tal de refl exionar 
sobre el paper de les associacions. 
També es farà un taller participa-
tiu sobre el projecte del Mirador 
de les Cultures.

Objectiu. “El Pla de Barris ser-
virà per integrar la muntanye-
ta a la resta de Can Sant Joan”, 
va indicar la regidora del Pla In-
tegral, Alicia Solano, en la seva 
primera intervenció pública com 
a edil després d’haver pres pos-
sessió del càrrec al Ple de març. 
El projecte de millora d’aquest 
sector va ser inclós per la Gene-
ralitat en la cinquena convoca-
tòria d’ajuts de la Llei de Barris, 
amb un pressupost de 10.276.000 
euros entre el 2008 i el 2012. Les 
actuacions engloben diversos 
àmbits, tot i que en el cas de la 
muntanyeta el 90% dels projec-
tes es destinaran a la millora de 
l’espai públic.

Després de l’estiu es remodelaran els carrers Novell i Triangle

CAN SANT JOAN. PLA INTEGRAL

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan
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La regidora Alicia Solano amb el director de l’Àrea Territorial, Albert Barenys, al Kursaal
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El Ple de març, fet el dia 25, va 
aprovar els plecs de condicions 
dels projectes amb major pressu-
post que es faran a través del Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sos-
tenibilitat (FEOSL). De l’Àrea de 
Política Territorial, destaquen els 
plecs del llac perimetral del parc de 
la Llacuna, la recuperació i ordena-
ció de l’espai forestal de la Font del 
Tort i la xarxa ciclable. De l’Àrea 
Interna, els plecs aprovats són la 
implementació d’una xarxa de Wi-
max i una altra de Wifi , la incor-
poració d’un sistema de gestió do-
cumental i de signatura electrònica, 
la modernització dels procediments 
de la Policia Local i del sistema de 
gestió integral de la via pública i 
d’un model de virtualització dels 
sistemes d’informació. 
Des del govern, el portaveu del 
PSC, Carles Guijarro, va defensar 
especialment el projecte de carril 
bici, valorat en mig milió d’euros, 
perquè “permet fer de Montcada 

una ciutat sostenible”. El portaveu 
de CiU, Joan Carles Paredes, va 
destacar “l’esforç  que fem en no-
ves tecnologies”.
ICV-EUiA va votar a favor de tots els 
plecs, “sobretot d’aquells adreçats 
a modernitzar l’administració”, 
va indicar la regidora Laura Cam-
pos. La portaveu el PPC, Eva Gar-
cía, va mostrar el vot favorable del 
seu grup a tots els projectes a excep-
ció de la xarxa ciclable, punt en què 
que es va abstenir, al·legant que “da-
vant la crisi, no entenem perquè 
es destinen tants diners a aquesta 
actuació”. Esquerra va donar el seu 
vot favorable a tot a excepció de les 
referides a la Font del Tort, el parc 
de la Llacuna, el Wimax i el Wifi  
i els sistemes virtuals d’informació. 
“Creiem que no responen a les 
demandes de la ciutadania”, va 
dir el regidor Jordi Sánchez.

Crèdit de 3 milions. El govern ha re-
novat un préstec amb Caja Madrid, 
de 3 milions d’euros, per fer front a 

les despeses corrents. Esquerra es 
va abstenir, el PPC va votar en con-
tra i ICV-EUiA ho va fer a favor, 
“perquè entenem que s’han de 
pagar els proveïdors”, va apuntar 
el portaveu, Josep M. González. El 
president de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), va assegurar que 
“l’Ajuntament té més ingressos a 
fer que despeses a pagar” i que el 
major volum d’incorporacions a les 
arques municipals arribaran a partir 

del maig, quan es comenci a cobrar 
l’IBI. La sessió també va donar 
llum verda als plecs de condicions 
per contractar el subministrament 
de gas natural i el manteniment dels 
espais ajardinats de les dependèn-
cies municipals. Es va aprovar per 
unanimitat una moció presentada 
per Esquerra per la implementació 
del sistema de dipòsit, devolució 
i retorn d’envasos com una opció 
per minimitzar els residus.

SESSIÓ DE MARÇ

Les actuacions estan relacionades amb el condicionament d’edifi cis patrimonials, l’entorn forestal i les noves tecnologies

Silvia Díaz | Montcada

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O

El Ple dóna llum verda als plecs 
per adjudicar els projectes FEOSL

Un dels projectes del FEOSL és la remodelació del Casino de Terra Nostra, situat a la N-150

El web municipal 
permet veure 
mapes tècnics 

El portal de l’Ajuntament, www.
montcada.cat, ha incorporat un 
nou servei per facilitar als usuaris 
la visualització de mapes tècnics 
que faciliten informació específi ca 
sobre temes diversos. En la secció 
plànol de la ciutat, a més de po-
der consultar el carrerer, hi apa-
reix un nou apartat denominat 
mapes tècnics i el primer que s’hi 
ha incorporat és el de capacitat 
acústica, que permet conèixer a 
quina zona de sensibilitat sonora 
pertany cada carrer de Montcada. 
En base al que fi xa la llei, aquesta 
eina indica el nivell de soroll que 
hauria d’admetre cada vial en 
funció de la zona de sensibilitat 
acústica a la qual pertany, d’acord 
amb la tipologia d’alta, moderada 
i baixa. 
Entre les seves aplicacions, el 
mapa sonor pot ser útil per a 
les persones interessades a mun-
tar activitats empresarials o per 
a noves infraestructures, entre 
d’altres. El web municipal incor-
porarà properament altres mapes 
tècnics. El següent que s’hi podrà 
consultar serà el de contaminació 
lumínica.

Silvia Díaz | Redacció
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L’accés al carrer Major es controlarà 
mitjançant pilones automàtiques

En breu entrarà en funcionament 
el sistema de pilons automàtics 
que regula l’accés al carrer Ma-
jor, des dels carrers Barcelona i 
Generalitat. L’obertura del carrer 
s’executarà mitjançant unes barreres 
que s’amaguen a terra i deixen lliure 
el pas per a vehicles. Mentre les pi-
lones estan en moviment s’activa un 
senyal lumínic que alerta als conduc-
tors per evitar accidents.
El carrer es mantindrà obert pel 
matí, de 6 a 14h i de dilluns a dis-
sabte. L’accés al vial també es ta-
llarà en horari d’entrada i sortida 
d’escolars al col·legi Sagrat Cor, de 
dilluns a divendres, de 8.45 a 9.10h 
i de 12.45h a 13.10h, i en situacions 
excepcionals. 
Només aquelles persones autoritza-
des, podran accedir al carrer Major 
fora de l’horari habitual gràcies a un 
sistema d’intèrfon connectat amb 
l’Ajuntament. “Aquesta mesura ens 
ajudarà a regular l’accés al carrer 
Major sense haver de desplaçar 
efectius”,  ha explicat la presidenta 
de l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 

(PSC). L’entrada en funcionament 
del nou sistema coincideix amb la fi -
nalització de les obres als carrers Ge-
neralitat i de l’últim tram de Bogatell, 
per on ja es pot circular. Bogatell i 
Sant Antoni continuaran sent d’ús 

exclusiu per als vehicles del sector 
i l’accés estarà regulat per un sis-
tema informàtic que controlarà les 
matrícules. Els veïns que encara 
no tinguin l’adhesiu de residents, 
s’han d’adreçar a l’Ajuntament.

El dispositiu s’activarà durant les hores en què el vial es manté tancat al trànsit de vehicles

Pilar Abián | Redacció
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El túnel del carrer Frederic Mompou va obrir al tràn-
sit el 14 d’abril. Aquest vial –al qual s’accedeix des 
de Mas Duran i des de la C-17 a l’alçada de la Rasa 
i està situat sota la via de la línia de tren de Vic –té 
com a objectiu que els vehicles que provenen de la 
Llagosta en direcció la C-58, els polígons industrials 
i Ripollet no entri pel centre del municipi. “Aquest 
vial ens permet alliberar-nos del trànsit que no 
és nostre”, va explicar l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), durant l’acte ofi cial d’obertura del túnel 
(imatge), que també va comptar amb la presència 
de representants de la Junta de Compensació del 
sector, ens que ha assumit la construcció del túnel, 
per 1,4 milions d’euros. L’edil va avançar que, per 
millorar la mobilitat i garantir la seguretat dels via-
nants de Mas Duran, es construiran dues rotondes i 
diversos passos elevats als carrers del sector | SD

> Obert el vial de Mas Duran
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Compro móviles de segunda mano. 692 92 
44 84
Traspaso derecho a multipropiedad, duran-
te la 13ª semana del año, de un apartamento 
en Mijas-Málaga. Coste: 300 euros al año. Tel. 
656 830 371.
Compro. Tebeos antics, còmics de superherois, 
manga, llibres, àlbums… Tel. 630 930 616.
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’impressora. Estalvi fi ns a un 70% del preu. 
Recollida a domicili gratuïta. Tel. 651 397 339.
Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  

La nova línia 685 
unirà Montcada 
i Ripollet amb 
més frequència

El bus V11, que explota l’empresa 
Font i enllaça Montcada amb el 
barri ripolletenc de Tiana-Pont 
Vell amb tres expedicions  diàries, 
es convertirà a partir del 26 d’abril 
en la nova línia 685. El recorre-
gut estarà operatiu de dilluns a 
divendres, des de les 6.30 fi ns a 
les 21.39h, i tindrà una freqüèn-
cia de pas d’un cop cada hora. 
A Montcada, les parades estaran 
ubicades al passeig Sant Jordi, la 
rambla dels Països Catalans, sota 
l’autopista C-33, a l’avinguda de 
la Ribera –a les cantonades amb el 
carrer Major i el passeig Rocamo-
ra– i a la plaça Lluís Companys. 
“Hi ha força gent que necessita 
transport públic entre els dos 
municipis per motius laborals 
o d’estudis i aquest autobús 
contribuirà a millorar la seva 
mobilitat”, ha explicat la regido-
ra de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC). L’edil ha avançat 
que l’Ajuntament també està a 
l’espera que la Generalitat aprovi 
una parada del 648 –l’autobús 
que va a la UAB– a Mas Duran.

Silvia Díaz | Redacció

Obres del carril 
VAO de la C-58 
a l’alçada
de Can Cuiàs 

Les obres del carril reservat a ús 
exclusiu de bus i vehicles d’alta 
ocupació (VAO) comporten des 
d’aquest mes d’abril diverses afec-
tacions al trànsit a l’autopista C-58 
entre els punts quilomètrics 1,6 i 
2,5, a l’alçada de Can Cuiàs. En 
aquest tram el trànsit es desvia per 
un lateral que s’ha construït a la 
part exterior de l’autopista. Amb 
aquesta actuació es guanya l’espai 
necessari per començar a treballar 
amb les estructures del viaducte. 
La construcció del carril bus-VAO 
es va iniciar al 2008 i el termini 
d’execució és de 3 anys. L’actuació 
costa de 80 milions d’euros. 

Pilar Abián | Redacció

Un operari a la N-150, afectada per les obres
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Durant les hores en què el carrer és tancat al trànsit només podran passar vehicles autoritzats
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L’Ajuntament i la Diputació es comprometen amb el sector empresarial per tirar el pla endavant

Pla d’actuació perquè el polígon de la 
Ferreria millori la seva competitivitat

Crear una associació d’empresa-
ris, dinamitzar les naus que es-
tan tancades (un 20% del total) 
i potenciar la relació amb Pro-
moció Econòmica a través d’una 
fi nestreta única són algunes de 
les propostes que recull el Pla de 
millora que ha fet la Diputació 
a instàncies de l’Ajuntament per 
potenciar la competitivitat del 
polígon industrial la Ferreria. El 
document, elaborat per la consul-
tora Horwath Accelera, marca les 
estratègies a seguir un cop analit-
zades les fortaleses i debilitats de 
l’espai que aglutina prop de 200 
empreses. Moltes d’elles, però, 
desconeixen quina és l’activitat 
de la resta, per això una de les 
primeres mesures serà elaborar 
un cens dels negocis i fomentar la 
cooperació empresarial. 

Planifi cació. El Pla es va presen-
tar el 13 d’abril als empresaris a la 
Casa de la Vila amb la presència 
del regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU), 
el president de l’Àrea Econòmi-
ca, Joan Maresma (CiU), i el cap 
de Servei de Teixit Productiu de 
l’Àrea de Desenvolupament Local 
de la Diputació, Roger Pumares, 
qui va corroborar el compromís 
d’aquesta administració sufra-
gant les accions previstes durant 
el 2010. Una part dels objectius 
a assolir també afecta l’adminis-

tració local, ja que la diagnosi del 
polígon ha posat de manifest que 
cal millorar la relació amb l’Ajun-
tament amb la creació d’una fi nes-
treta única, així com actualitzar 
algunes normatives municipals 
actualment desfassades. “Apos-

tem per aquest pla perquè en-
tenem que, en l’actual context 
de crisi, hem d’ajudar a fer més 
competitiu un dels polígons 
més emblemàtics de Montcada 
i Reixac, creat a la dècada dels 
60”, va dir Paredes.

Pilar Abián | Montcada
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>  Rotonda provisional al sector de Mas Duran

La direcció i els sindicats de General Cable, amb seu al Pla d’en Coll, han 
arribat a un principi d’acord que fi xa en 145 els treballadors necessaris per 
reduir la plantilla de les quatre seus catalanes. La disminució de personal 
està previst que es faci a través de baixes incentivades voluntàries i de 
prejubilacions a partir dels 58 anys. El preacord estableix que les prejubila-
cions no seran inferiors a un any de sou i que, si hi ha un brot de produc-
tivitat, els interessats podrien retornar a l’empresa | SD

> Principi d’acord a l’empresa General Cable

Serveis Municipals ha instal·lat 
una rotonda provisional (imatge) 
a la confl uència del carrer Joan 
Miró amb l’avinguda Europa, a 
Mas Duran, per millorar la se-
guretat viària i facilitar la circu-
lació dels vehicles. La cruïlla és 
força confl ictiva i ja s’han pro-
duït diversos accidents. Amb la 
col·locació de la rotonda es pre-
tén reduir la sinistralitat i, d’altra 
banda, facilitar el gir del bus de la línia 96 que, des del 15 d’abril, passa 
per aquesta zona. El consistori està tramitant l’adjudicació del projecte per 
construir la rotonda defi nitiva | SD
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L’Ajuntament i el Centre Metal·lúrgic treballaran plegats per fomentar l’ocupació 
en aquest sector, al qual es dedica un percentatge força elevat de les indústries 
de Montcada. L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i la presidenta de la patro-
nal, Sofi a Gabarró, van signar el 6 d’abril un conveni de col·laboració per tal 
d’afavorir l’ocupació i la modernització de les condicions de treball i el desenvo-
lupament de les potencialitats del municipi | SD

> Conveni amb el Centre Metal·lúrgic

Un veí de 82 anys va resultar ferit el 4 d’abril en l’explosió de gas que 
es va registrar en un edifi ci del carrer de les Aigües. Alertats per una 
forta defl agració, al voltant de les 8h els veïns van avisar els Bombers i 
la Policia Local, que van procedir a l’evacuació de l’edifi ci com a mesura 
preventiva. Protecció Civil i Mossos d’Esquadra també van participar en 
l’operació. L’explosió es va produir al primer pis, on vivia el ferit amb el 
seu fi ll i el seu nét. Els fragments de la trencadissa van causar contusi-
ons múltiples en l’home gran, mentre que els seus familiars van resultar 
il·lesos. Un cop acordonada la zona, un aparellador municipal va visitar 
els habitatges per comprovar el grau d’afectació. Dues hores i mitja més 
tard els veïns van poder tornar als seus pisos ja que, segons l’informe 
municipal, l’edifi ci no pateix danys estructurals | LG

> Un ferit en una explosió de gas a la Ribera

D’esquerra a dreta, Paredes, Pumares, Maresma i Arnau Garcia, d’Horwath Accelera

Nova oferta de cursos 
de formació ocupacional
Promoció Econòmica ha obert les 
inscripcions a nous cursos de for-
mació ocupacional, principalment 
per a persones en situació d’atur. 
L’oferta d’enguany és informàtica 
i ofi màtica bàsica; anglès comer-
cial bàsic; informàtica, ofi màtica 
i Internet bàsic; aplicacions admi-
nistratives i de gestió; tècniques 
administratives comptables, fi nan-
ceres i fi scals; operacions bàsiques 

de soldadura i tall; soldadura se-
miautomàtica d’acers inoxidables 
i alumini o bé d’acers al carboni i 
anglès o francès elemental i inter-
mig. Els cursos començaran a fi nal 
del mes d’abril i, per demanar in-
formació, es pot anar a les ofi cines 
de Promoció Econòmica (Alt de 
Sant Pere, 73), trucar al 935 648 
505 o bé enviar una correu elec-
trònic a l’adreça promocioecono-
mica@montcada.org.

Tània Lozano | Redacció
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El Mercat tanca en ple 
debat sobre la titularitat

Les persianes del Mercat de Mont-
cada van obrir per última vegada 
el 31 de març, el darrer dia de 
funcionament d’una instal·lació 
que va donar servei al municipi 
durant 37 anys –es va posar en 
marxa al 1973. Des de fa un pa-
rell de setmanes, doncs, els usua-
ris han de buscar alternatives per 
comprar els productes que troba-
ven a la llotja. “Les llenties que 
m’agraden només les trobo 
aquí”, va explicar Conchi Váz-
quez, una clienta, el darrer dia de 
funcionament de la instal·lació. 
La gent gran és la que més no-
tarà que ja no hi ha Mercat. “No 
estic tan acostumada a anar als 
súpers o altres botigues”, va dir, 
amb pena, Maria Martí, una al-
tra usuària de la llotja.
Els paradistes es van acomiadar 
de la clientela de Montcada i 
Reixac amb la tristesa de deixar 
un espai que ha funcionat du-
rant gairebé 40 anys i amb la 
mínima satisfacció d’haver pres 
una decisió de forma unànime 

entre tots els propietaris “Ha de 
ser el poble de Montcada el 
que jutgi si hem donat un bon 
servei i el que, amb el temps, 
decideixi qui són els culpables 
del tancament”, va manifestar 
Antonio Ortega, el portaveu del 
Mercat, qui continuarà ostentant 
aquest càrrec fi ns que es vengui 
la instal·lació, ja que els comer-
ciants seguiran pagant els impos-
tos corresponents com a respon-
sables de les parades.

La titularitat, a debat. El Mercat 
va tancar les portes amb el debat 
sobre la titularitat damunt la tau-
la. Els paradistes sostenen que 
són els propietaris de l’espai, de 
1.000 m2, i per això l’han posat 
a la venda. L’Ajuntament està es-
tudiant quina és la situació jurí-
dica de l’establiment un cop ha 
deixat de tenir l’ús actual. “Sem-
pre hem estat propietaris, són 
altres els que diuen que no, el 
tema ara el deixem en mans 
dels nostres advocats”, va su-
bratllar Ortega.

Els paradistes es van acomiadar de la clientela el 31 de març

DESPRÉS DE 37 ANYS

Les persianes del mercat de Montcada no han tornat a obrir al públic des del 31 de març
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Inspeccions a 
una desena de 
comerços locals

Durant aquest mes d’abril, la 
Diputació de Barcelona i la Re-
gidoria de Salut Pública i Con-
sum de l’Ajuntament realitzaran 
la segona fase del pla d’inspecció 
a establiments dedicats als sec-
tors de neteja tèxtil (tintoreries), 
assistència tècnica i agències de 
viatges. La primera part d’aquest 
estudi es va dur a terme al llarg 
de l’any passat. 
Els tècnics que faran els estudis 
visitaran una desena de locals 
amb l’objectiu de comprovar si 
compleixen la normativa cor-
responent a cada sector i si han 
dut a terme les prescripcions que 
els responsables de la campanya  
van formular l’any passat als 
propietaris, en el cas que algun 
dels establiments no complís la 
normativa.

Silvia Díaz | Montcada

 

Només una desena de parades ro-
mania oberta en el moment que va 
tancar el Mercat. El descens de les 
vendes i la manca de manteniment 
de la instal·lació fi nalment van aca-
bar amb la llotja, però d’aquestes 
parades, en algunes encara hi ha-

via negoci. Una de les carnisseries 
amb més renom, propietat de la 
Fina Masó, es va traslladar al carrer 
Santiago a mitjan de març i després 
de la Setmana Santa va obrir portes 
al carrer Jaume I la peixeteria d’Ana 
Real, antiga paradista | SD

Alguns paradistes opten per obrir una botiga

Tània Lozano | Redacció
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Canviar la medicació per un pas-
seig. Aquest és l’objectiu del projec-
te ‘Itineraris de salut’, una iniciativa 
de la Generalitat adreçada als mu-
nicipis per promoure la incorpora-
ció de l’activitat  física en la vida 
diària i potenciar un estil de vida 
actiu. Les regidories d’Esports i Sa-
lut Pública i Consum han posat en 
marxa el programa amb l’estreta 
col·laboració dels dos ambulatoris 
de la ciutat. La iniciativa es va pre-
sentar públicament el 7 d’abril a la 
Casa de la Vila coincidint amb el 
Dia Mundial de la Salut, una cele-
bració que es va complementar el 
dia 10 amb una matinal d’spinning a 
la plaça Lluís Companys i la inau-
guració de l’itinerari de Montcada 
Centre, un dels sis nous recorre-
guts que s’han marcat als diferents 
barris per fer exercici.
Quan els metges dels Centres 
d’Atenció Primària detectin que al-

guna persona pateix una patologia 
relacionada amb problemes cardio-
vasculars, respiratoris, d’hipertensió 
o diabetes, els facultatius receptaran 
fer exercici: caminar tres vegades a 
la setmana un mínim de 20 minuts 
al dia fent alguns dels sis nous reco-
rreguts marcats a Can Cuiàs, Can 
Sant Joan, Mas Rampinyo, Mont-
cada Nova, Terra Nostra i el cen-
tre. “Són recorreguts senyalitzats 
on hi ha indicada la distància en 
referència al punt de partida”, ha 
comentat el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), qui ha animat tothom 
a seguir una vida activa i saludable. 
En aquest sentit, la regidora de Sa-
lut Pública i Consum, M. Carmen 
González (CiU), ha indicat que 
cada pacient tindrà la seva pauta 
personalitzada: “Es farà un segui-
ment de com evoluciona la seva 
salut, perquè l’important és que 
el fet de fer exercici quedi com 
un hàbit”. 

Societat
laveu.cat/societat

EFEMÈRIDE
Gitanos de Catalunya
celebren al riu Besòs 
el seu gran dia 

INTEGRACIÓ SOCIAL
L’Ajuntament ha renovat dos 
projectes adreçats a insertar  
socialment els immigrants

PÀG. 15 PÀG. 17

VIDA SANA 

Sílvia Alquézar | Montcada

Montcada s’activa amb sis nous itineraris 
a peu amb l’objectiu de millorar la salut
Les regidories d’Esports i Salut Pública i Consum han posat en marxa la iniciativa amb el suport de la Generalitat i els ambulatoris

Alguns dels participants a la segona sessió de la matinal d’spinning al carrer que es va fer el dia 10 d’abril a la plaça Lluís Companys
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 Sis recorreguts per posar-se en forma
Tots els itineraris són de 3 quilòme-
tres, a excepció del de Can Cuiàs, 
que és de 1.500 metres, amb sorti-
da i arribada al Parc del Turó Blau. A 
Can Sant Joan, el recorregut propo-
sat comença a la plaça Nicaragua 
i, després de passar també per la 
Ribera, torna pel parc de les Aigües 
per endinsar-se de nou a Can Sant 
Joan. En el cas de Mas Rampinyo, 
el passeig s’inicia i s’acaba a la pla-

ça Salvador Espriu, passant pel nu-
cli antic de Mas Duran. L’itinerari de 
Terra Nostra recorre tots els racons 
del barri i té el punt de partida i fi nal 
a la plaça del Poble. A Montcada 
Nova, l’inici i el fi nal es troben a la 
plaça Joan Fuster, recorrent els car-
rers de la part antiga i del Pla d’en 
Coll. El passeig per Montcada Cen-
tre s’inicia i fi nalitza a la plaça Lluís 
Companys | SA

Presentació del projecte a càrrec de Juan Parra i M. Carmen González Després de l’esport, els participants van prendre un esmorzar saludable
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Dues plaques recorden les fundadores del Patronat i els cinc germans assassinats al 1936 a Montcada

La Salle homenatja les persones que 
han marcat la història del col·legi

La diada del centenari de La Salle, 
celebrada l’11 d’abril, va esdevenir 
un acte d’agraïment als germans, 
mestres, alumnes. pares i mares 
que han fet possible que l’escola 
sigui un referent per a diverses 
generacions de montcadencs. La 
primera part de l’acte va consistir 
en la descoberta de dues plaques, 
una dedicada a les fundadores 
del Patronat que va impulsar la 
creació de l’escola, i una altra que 
recorda els cinc germans que van 
ser assassinats al 1936. Durant la 
segona part, a la sala d’actes, la 
professora de música Neus Rodés 

va interpretar l’himne del cente-
nari, composat per ella mateixa. 
El director provincial de La Salle 
Catalunya, Josep Martí, va dedicar 
unes paraules de record a Ramon 
Costa, mort el 27 de febrer. “Ell va 
ser un dels tres germans que van 
treballar durament per tirar en-
davant el centre després de la 
guerra”, va dir. 
Els representants del Patronat i de 
la junta del centre van lliurar obse-
quis a més d’una cinquantena de 
persones que han contribuït a es-
criure la seva història, des de les fa-
mílies que van donar refugi als ger-
mans assassinats, fi ns als successius 

presidents de les AMPA, passant 
pels directors i representants de 
l’Associació d’Antics Alumnes, fi ns 
als promotors de les activitats extra-
escolars, com l’handbol, el bàsquet 
i el teatre. “La llista d’agraïments 
és interminable i segur que se’ns 
escapa algú, demanen disculpes 
sí és així i donem l’enhorabona 
a tots”, va dir el subdirector, Josep 
M. Zaragoza.  La jornada va conti-
nuar amb una missa a la parròquia 
de Santa Engràcia, l’actuació del 
grup d’havaneres L’Espingari a la 
sala d’actes del centre i un dinar 
de germanor per a 200 persones al 
pavelló de l’escola.

Laura Grau | Montcada

CENTENARI

Joan J.Masegosa, director, Josep M. Vallespinós, president del Patronat i M. Vinyals, de l’AMPA

 S’inauguren els premis Antoni Fonollet

Un dels moments més especials 
de la jornada va ser el lliurament 
dels premis Antoni Fonollet, en 
record d’un exalumne del centre i 
germà de La Salle que va morir al 
2002, a l’edat de 41 anys, durant la 
seva tasca com a missioner a Togo. 
Segons les bases, els premis reco-
neixen els alumnes que encarnen 
valors com l’esforç, la solidaritat i la 
responsabilitat social. Les premia-
des de la primera convocatòria van 

ser les alumnes Marta García, Ju-
dith Carretero i Ainoa Domínguez, 
de l’ESO, i Rosa Molinero i Queralt 
Asla, de batxillerat. Els premis van 
consistir en un ordinador portàtil 
per a cadascuna. La germana de 
l’homenatjat, Yolanda Fonollet, 
es va mostrar emocionada per la 
crea ció d’aquest premi “que ani-
ma els estudiants a esforçar-se i 
seguir els valors que el meu ger-
mà representa” | LG
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Les primeres alumnes que reben els premis d’ajut als estudis Antoni Fonollet, tres de l’ESO i dues de batxillerat Yolanda Fonollet, emocionada
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El Síndic de Greuges ha obert una 
actuació d’ofi ci arran la decisió del 
Departament d’Educació de su-
primir el batxillerat a 13 instituts 
de Catalunya entre els quals hi ha 
el de La Ribera. Segons apunta el 
Síndic en un comunicat, aquesta 
mesura “pot tenir efectes negatius 
sobre l’equitat d’accés a l’educa-
ció postobligatòria”. El Síndic de-
manarà al Departament les raons 
per a l’adopció d’aquesta mesura i 
la valoració, per part de la Genera-
liatt, de les conseqüències.
D’altra banda, l’Ajuntament i la 
comunitat educativa de La Ribera 
estan a l’espera que Educació els 
concedeixi una reunió amb el con-
seller, Ernest Maragall, per recon-
siderar la decisió d’eliminar el bat-
xillerat del centre. La petició forma 
part dels acords d’una moció que 
es va aprovar per unanimitat al Ple 
de març, fet el dia 25. El text mos-
tra “la més clara oposició” a l’eli-
minació dels estudis i l’aposta de 
Montcada per reforçar els centres 
de secundària. Minuts abans de la 
sessió, unes 200 persones, convoca-
des per l’AMPA, es van manifestar 
des de les portes de l’institut fi ns a 
la Casa de la Vila.

Debat. Tots els grups van coincidir 
al Ple que la retirada del batxillerat 
suposarà el detriment del centre 
però el posicionament unànime no 

va excloure el debat. El portaveu 
del PSC, Carles Guijarro, es va 
defensar de les veus que van qües-
tionar el treball del govern per rei-
vindicar el batxillerat. “La comu-
nitat educativa ha estat testimoni 
de com hem defensat els estudis 
en les reunions amb la Delegació 
d’Educació a Sabadell”, va dir. 

Una representant de l’AMPA, Ana 
González, va intervenir a la sessió i 
va demanar intensifi car els esforços, 
al·legant que “en altres poblacions 
s’ha aconseguit que no marxi el 
batxillerat gràcies a la implica-
ció del govern”. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va demanar 
que “ningú no posi en dubte que 
la nostra voluntat és mantenir 
l’institut com ara”. També des del 
govern, el portaveu de CiU, Joan 
Carles Paredes, va apuntar que “és 
intolerable que se suprimeixi el 
batxillerat”. El portaveu d’ICV-
EUiA, Josep M. González, va acu-

sar el govern de no tenir una pla-
nifi cació educativa per al municipi. 
“No existeix una idea global del 
que es vol fer, s’estan construint 
escoles on no hi ha demanda”, 
va dir. La portaveu del PPC, Eva 
García, va titllar “d’hipòcrita” l’ac-
titud del PSC, dient que “la decisió 
l’ha pres el conseller Maragall, 
que és socialista”, va indicar. Jordi 
Sánchez, d’Esquerra, va dir que l’ar-
gument de la baixa matrícula no ser-
veix perquè “no es tracta de retirar 
serveis perquè no hi ha demanda 
sinó de fer-los més atractius per 
aconseguir més alumnes”. 

Tots els grups municipals es pronuncien al Ple a favor del manteniment dels estudis postobligatoris al centre

INSTITUT LA RIBERA
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Silvia Díaz | Montcada

El Síndic inicia una investigació 
sobre la supressió del batxillerat

La preinscripció a les escoles bressol 
municipals i concertades tindrà lloc 
del 3 al 14 de maig. Les famílies 
que vulguin matricular els seus fi lls 
en un dels quatre centres públics 
hauran d’omplir una sol·licitud i 
lliurar-la a la llar d’infants triada en 
primera opció. Si entre les preferèn-
cies hi ha alguna concertada, també 
caldrà portar-hi una petició a cada 
centre triat. Els infants entraran a 
les escoles en funció dels punts que 
tinguin i, en el cas d’empat i que 
hi hagi més demanda que oferta, 
es farà un sorteig per adjudicar les 
places que quedin lliures. 

Visites guiades. Per tal que les fa-
mílies coneguin els equipaments, la 
Regidoria d’Educació i la direcció 
de cada centre organitzen jornades 
de portes obertes. La primera serà 
el dia 20 a l’EBM Camí del Bosc. 
El 21 serà el torn de l’EBM Mitja  
Costa; el 26, l’EBM Font Freda; el 
27, Xics La Salle; el 28, Les Tres 
Bessones i l’últim dia, el 29, l’EBM 
Can Casamada. Totes les visites 
començaran a les 17.30h.  

Silvia Díaz | Redacció

La preinscripció 
a les escoles 
bressol, del 3 
al 14 de maig

Els manifestants, amb pancartes per salvar el batxillerat a l’institut, enfi len el passeig Rocamora minuts abans d’arribar a la Casa de la Vila

L’Ajuntament i l’institut 
esperen reunir-se amb 
el conseller d’Educació 
perquè repensi la decisió

Aula de nadons de l’EB Can Casamada
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Alumnes de 3r i 5è de primària fan durant aquest curs classes de teoria 
i pràctica sobre educació viària coordinades per la Policia Local. Amb la 
companyia d’agents del cos, els estudiants –a la imatge superior del col·legi 
El Viver– aprenen normes bàsiques de circulació i surten al carrer a prendre 
consciència de la necessitat de practicar conductes cíviques. Els tallers a 
primària es combinen amb uns altres adreçats a alumnes de 4t d’ESO sobre 
la barreja letal que suposa el consum d’alcohol amb la conducció, en què 
participa també l’Institut Guttman, que tracta víctimes d’accidents | PA

> Classes teòriques i pràctiques d’educació viària
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EFEMÈRIDE

Montcada celebra el Dia dels gitanos
Un grup de dones i homes, llençant pètals de rosa i dipositant espelmes en memòria dels gitanos víctimes de les persecucions

La rehabilitació d’una antiga es-
tació de tren per crear un centre 
cultural i social a La Paz Centro, 
localitat de Nicaragua agermanada 
amb Montcada, ja és una realitat. 
Ho va comunicar en persona el di-
rector de Cecade, Gustavo Amaya, 
durant la visita que a fi nal de març 
va fer a Montcada, per valorar 
amb l’Ajuntament els projectes que 
s’estan duent a terme a l’Amèrica 
Central amb fi nançament local. 
Fins ara, aquesta organització era 
la contrapart de l’entitat local Ta-
zumal, però a partir d’ara, també 
ho serà de l’Ajuntament. Durant 
la visita, Amaya va acordar amb 
el regidor de Cooperació, Carles 
Guijarro (PSC), establir un acord, 

a través del qual ambdues institu-
cions es comprometen a treballar 
en la gestió i l’execució de projec-
tes a la zona, donant prioritat amb 
les localitats agermanades amb 
Montcada. 

Audiovisual sobre Nahulingo. La 
Casa de la Vila acollirà el 27 
d’abril la projecció del documen-
tal Montcada i Reixac-Nahulingo, 
en el marc del projecte Agerma-
nats, promogut per Yess Studio 
i Ser +, a les 18.30h. L’autor del 
reportatge, Edgar Costa, també 
oferirà una xerrada sobre els pro-
jectes realitzats a El Salvador, un 
dels quals està relacionat amb el 
municipi d’aquest país agermanat 
amb Montcada. 

Silvia Díaz | Redacció

COOPERACIÓ

La Casa de la Vila acollirà un reportatge sobre Montcada i Nahulingo

Conveni entre el consistori 
i l’organització Cecade

El col·lectiu gitano de Catalunya 
va mostrar el 8 d’abril a Montcada 
la seva història i les seves reivindi-
cacions, amb motiu de la comme-
moració del Dia Internacional del 
Poble Gitano. La Federació d’Asso-
ciacions Gitanes de Catalunya va 
dur a terme a Montcada –al tram 
del Besòs a l’alçada del Mercat– un 
acte ple d’emotivitat, que va consis-
tir a llençar al riu pètals de rosa i 
espelmes enceses. “Les fl ors són el 
símbol de la llibertat dels gitanos 

i les espelmes recorden les víc-
times, que van morir o van ser 
perseguits només pel fet de ser 
d’aquesta ètnia i voler continuar 
sent-ho”, va explicar el president 
de la Federació, José Santos. 

Reivindicacions. El col·lectiu ro-
maní celebra el 8 d’abril des de 
l’any 1971 i, a Catalunya, cada any 
s’escull un riu on fer l’homenatge. 
Enguany ha estat el torn del Be-
sòs. “Agraïm que hàgiu pensat 
en nosaltres per fer aquest acte i 

estem a la vostra disposició”, va 
subratllar l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), qui va encapçalar  
la representació municipal que va 
participar a l’acte, a la qual van as-
sistir una setantena de persones. 
El president de la Federació va indi-
car que Catalunya, on hi ha gitanos 
des de fa 500 anys, “és un model 
d’integració”, tot i que encara hi 
ha feina per fer i, en aquest sentit 
ha donat un toc d’atenció a les ad-
ministracions: “Haurien d’incor-
porar gent d’ètnia gitana”. 

Silvia Díaz | Montcada

TA
ZU

M
AL

Gustavo Amaya (de verd) i Rafael Lemus, de Tazumal (esquerra) en una visita a El Salvador

El 8 d’abril és una jornada reivindicativa i de record a les víctimes romanís al llarg de la història

 

> Més temps per apuntar-se a la Festa d’entitats
Participació Ciutadana ha ajornat fi ns al 21 d’abril el termini perquè les asso-
ciacions que vulguin s’inscriguin a la primera Festa de les entitats, que tindrà 
lloc el 29 de maig al carrer Major. Aquest mateix dia tindrà lloc una nova reunió 
preparatòria a la Casa de la Vila (18h). Fins al moment s’hi han inscrit una 
quinzena d’associacions, que també han proposat activitats com xerrades, es-
pectacles de ball, tallers de contes i concerts per dinamitzar la mostra | SD

> La processó estrena una imatge de Crist
La Cofradía Virgen de los Dolores considera que la processó de Divendres de 
Dolors a Montcada “està plenament consolidada”, segons l’Hermano Mayor, 
Alfonso López. El recorregut del 2010 va tenir lloc el 26 de març pels carrers 
de Cant Sant Joan, durant el qual l’organització va estrenar una imatge de 
Crist a la Creu (imatge), que va acompanyar la de la verge durant tot l’itinerari. 
A l’acte va assistir una representació de regidors de l’Ajuntament | SD
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L’AV Terra Nostra convoca el 26 d’abril, a les 19h, una assemblea extra-
ordinària per renovar la junta de l’entitat i aprovar les actes de les últimes 
assemblees ordinàries. La reunió es farà a la sala Josep M. Prado del Gran 
Casino i és oberta a tots els associats | LR

> L’AV Terra Nostra renova la seva junta
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Les peticions ciutadanes d’ajuts 
per cobrir necessitats bàsiques con-
tinuen en augment, segons han ex-
plicat fonts de Serveis Socials. Per 
contribuir a fer front a les despeses, 
el Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania atorgarà a l’Ajuntament un 
total de 23.056 euros, per atendre 
situacions d’urgència. L’aportació 
s’emmarca en el Contracte Progra-
ma 2010, que estableix els mecanis-
mes de coordinació entre les dues 
administracions per fer actuacions 
dins l’àmbit dels serveis socials i la 
integració de nouvinguts. “L’any 
passat ja vam haver de recórrer 
als ajuts d’urgència per atendre 
algunes situacions”, ha explicat 
la regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU).

Càritas. Cáritas de Montcada ha 
rebut 3.000 euros de l’Obra Social 
de ‘la Caixa’, que l’ong destinarà 
a sufragar els lots d’aliments que 
reparteix quinzenalment entre les 
famílies amb pocs recursos econò-
mics, derivades per Serveis Socials. 
L’ajuda permetrà garantir el submi-
nistrament dels lots fi ns que arribi 
un nou lliurament de productes 
previst per al mes de maig.

Silvia Díaz | Redacció

Serveis Socials 
rep 23.000 
euros per a 
casos urgents

Acció Social diu que el centre d’Adimir 
es podria convertir en projecte pilot

ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS

L’entitat s’ha reunit amb el director territorial del Departament a Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray

Silvia Díaz | Terra Nostra

El director a Barcelona dels Ser-
veis Territorials del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, Josep 
Gonzàlez-Cambray, creu que el 
centre d’atenció interdisciplinar per 
a discapacitats a partir dels 6 anys 
que Adimir ha posat en marxa “pot 
satisfer una part de l’atenció que 
necessita aquest col·lectiu”. Ho va 
dir el 12 d’abril a les instal·lacions, 
de Terra Nostra, després de reunir-
se amb membres de l’entitat i re-
gidors de l’Ajuntament. Gonzàlez, 
que va felicitar Adimir per la seva 
empenta, considera que el centre 
de Montcada, que a hores d’ara es 
gestiona amb diners dels usuaris, 
podria convertir-se en un projecte 
pilot i rebre fi nançament públic. La 
subdirectora general de Programa-
ció i Avaluació, Pilar Solanes, va 
explicar que també és necessària la 
implicació dels departaments de Sa-
lut i d’Educació. “Hi ha una par-
tida econòmica damunt la taula 
però no la podrem concretar fi ns 
que no intervingui la resta d’ad-
ministracions”, va dir Solanes. 

Valoracions locals. Adimir s’ha 
mostrat molt satisfeta de la reunió. 
“Ja podem parlar d’un projecte 
que esdevindrà una realitat”, va 
expressar Ana Ballesta, portaveu 
de l’entitat, qui va avançar que a 
fi nal de mes està prevista una pri-
mera reunió tècnica per continuar 
endavant amb la proposta. Des del 
govern, la regidora de Serveis So-
cials, M. Carmen González (CiU), 
va apuntar que, si la Generalitat 

fi nalment s’implica  i el centre de 
Montcada es converteix en un 
projecte pilot, “serà una gran fi ta 
en l’atenció als discapacitats, un 
àmbit que fi ns ara no ha rebut 
gaire recursos”. A la reunió tam-
bé va assistir el regidor d’Esquer-
ra Jordi Sánchez qui, malgrat que 
encara no hi ha res concretat, va 
destacar que “hem avançat fi ns 
on podíem  i l’important és que 
no ens han dit que no”. 
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Més de 200 persones van assistir 
el 25 de març a la projecció de la 
pel·lícula Medidas extraordinarias, 
organitzada per l’Asociación Espa-
ñola de Enfermos de Glucogenosis 
(AEEG) als cinemes Baricentro, 
en suport a la montcadenca Marga 
Cayuela, afectada per la malaltia 
de Pompe –vegeu entrevista a la 
contraportada. El fi lm, protagonit-
zat per Harrison Ford, ha contri-

buït a donar a conèixer a l’opinió 
pública aquesta patologia degene-
rativa que és especialment greu 
per als infants, encara que també 
es pot manifestar en edat adulta. 
La intolerància a l’exercici físic i la 
fatiga crònica són dos dels factors 
que afecten aquests malalts que, a 
causa del deteriorament progressiu 
de la seva musculatura, es veuen 
abocats a acabar en cadires de ro-
des i amb respiració assistida. El 

Pompe afecta una cinquantena de 
persones a Espanya. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), va assistir 
a l’acte informatiu previ al passi així 
com el president de l’AEEG, An-
tonio Bañón, procedent d’Almeria. 

L’edil es va solidaritzar amb el cas 
de Cayuela, que ha vist denegada 
la seva sol·licitud de tractament a la 
Vall d’Hebron, i es va comprometre 
a fer d’intermediari amb el Departa-
ment de Salut de la Generalitat. 

Pilar Abián | Barberà del Vallès

Projecció de cine en suport 
als malalts de Pompe

Gonzàlez-Cambray i Solanes, al centre, durant la visita al centre d’atenció d’Adimir

L’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals que agrupa Cerdanyola, 
Montcada i Reixac, Ripollet i 
Badia (Cemoriba) organitza en-
tre els mesos d’abril i juliol una 
exposició itinerant que es podrà 
veure a diferents equipaments 
municipals. La mostra recull els 
treballs artístics i de manualitats 
que els associats de l’entitat han 
fet en els darrers dos anys al ta-
ller de creació artística, gestionat 
pel Club Social La Llum de Mo-
llet, amb una subseu al Centre 
Cívic La Ribera. El primer lloc 

que visita l’exposició és l’Espai 
Jove Can Tauler (Balmes, 16), on 
romandrà fi ns al al 23 d’abril. La 
mostra també es podrà veure al 
Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina, del 26 d’abril al 15 de 
maig; al Centre Cívic Can Cuiàs 
(Geranis, sn), del 17 de maig al 
4 de juny; al Centre Cívic La 
Ribera (Llevant, 10) del 7 al 25 
de juny, i al Centre Cívic l’Alzina 
(Alzina, 73), del 28 de juny al 16 
de juliol. L’exposició de Cemori-
ba també compta amb el suport 
de l’Ajuntament i de la Diputació 
de Barcelona. 

Sílvia Alquézar | Redacció

SALUT MENTAL

Exposició itinerant dels 
usuaris de Cemoriba 
La mostra visitarà els equipaments municipals d’abril a juliol

La primera seu de l’exposició de pintura de malalts de Cemoriba és a l’Espai Jove Can Tauler
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Marga Cayuela, afectada per la malaltia, entra a la sala de cinema acompanyada del seu germà
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La montcadenca Marga Cayuela reclama rebre tractament mèdic
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El pla ‘Generant Entorns per a la 
Inclusió’ té com a principal ob-
jectiu afavorir la incorporació del 
col·lectiu immigrant amb la societat 
autoctòna. En el marc del projecte, 
el 9 d’abril es va posar en marxa 
un curs sobre associacionisme –en 
coordinació amb Participació Ciu-
tadana– en el qual participen set 
entitats formades majoritàriament 
per població nouvinguda. 
Durant la primera edició del pro-
grama, duta a terme l’any passat, 
es van recollir les necessitats i pro-
postes sobre els col·lectius immi-
grants i, a partir d’aquí, es van crear 
quatre agents d’acompanyament: 
un home i una dona marroquins, 
un paquistanès i un altre de Mali. 
Aquestes persones són coneixedo-
res de la xarxa de recursos del mu-
nicipi, de manera que poden ajudar 
els nouvinguts en cada situació.
El segon projecte que ha renovat 
l’Ajuntament, ‘Construir l’Entorn’, 
treballa les demandes individuals 
per als nous ciutadans sobre aspec-
tes vinculats al coneixement de las 
societat d’acollida. De les peticions 

d’informació sorgeixen iniciatives 
que després desenvolupa la Regido-
ria com tallers d’informàtica i recer-
ca de feina, classes de català i àrab 
i tallers de cuina, entre d’altres. Els 
dos pro jectes d’inserció de col·lectius 
d’immigrants tenen un pressupost 
de 6.300 euros.

Nou curs per a àrabs. La Regido-
ria d’Integració Social va posar 
en marxa el 8 d’abril al Centre 
Cívic La Ribera un nou curs de 
català i d’àrab, per a infants entre 
6 i 12 anys, la gestió del qual l’as-
sumeix l’assemblea de Creu Roja 
de Montcada, Ripollet i Cerdanyo-
la. La inau guració de les sessions 

va comptar amb la presència del 
regidor del departament, Carles 
Guijarro (PSC). Les classes, que es 
faran els dimarts i els dijous a la tar-
da, tenen per objectiu que els nens 
aprofundeixin en la seva llengua 
materna i, alhora, facin ús del cata-
là com a llengua d’ús quotidià.

L’Ajuntament promou nous projectes 
d’inserció per a la nova ciutadania

INTEGRACIÓ

Una de les iniciatives que s’ha posat ja en marxa és un curs per fomentar l’associacionisme

Tània Lozano | Redacció
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En el marc del programa com-
memoratiu de Sant Jordi, la Re-
gidoria Dona i Igualtat organitza 
un acte a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada que consistirà en 
la presentació del llibre Muje-
res y hombres ¿un amor imposible?’ 
de Marina Subirats i Manuel 
Castells (26 d’abril, a les 19h). 
L’acte comptarà amb la presèn-
cia de la sociòloga barcelonina 
que refl exionarà sobre les rela-
cions de gènere a partir de les 
principals conclusions del llibre 
que inclou textos de cada autor 
sobre les condicions masculines i 
femenines i  la transcripció d’un 
diàleg sobre el tema entre els dos 
intel·lectuals. 

Altres activitats. Dona i Igualtat 
organitza a partir del 22 d’abril 
al Kursaal un taller d’informàtica 
‘Web 2.0’, de tres sessions. El dia 
29, l’equipament de Can Sant Joan 
acollirà un taller de defensa perso-
nal per a dones (15.30h) com el 
que ja s’ha fet a la Ribera. 

Laura Grau | Redacció

DONA I IGUALTAT

Marina Subirats parlarà de 
les relacions home-dona
‘Mujeres y hombres, ¿un amor imposible?’ és el llibre que presenta

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va felicitar el 9 d’abril els membres de 
l’equip de Montcada Comunicació per haver aconseguit amb La Veu el pre-
mi Arrel com a millor butlletí municipal del 2009 als Premis de Comunica-
ció Local de la Diputació de Barcelona, dotat amb 12.000 euros. El jurat 
d’aquests premis va estar format per periodistes i experts en comunicació de 
reconegut prestigi, que van seleccionat La Veu entre cinc butlletins fi nalistes: 
el d’El Masnou, el d’El Prat, el de Santa Perpètua de Mogoda i el de Grano-
llers. Arrizabalaga va afi rmar que “aquest premi reconeix la gran professio-
nalitat de La Veu, un mitjà que ofereix una informació plural i que és sens 
dubte el mitjà de referència per a la ciutadania montcadenca” | LR

> Recepció institucional a l’equip de ‘La Veu’
El regidor d’Integració, Carles Guijarro (PSC), al centre, va presidir la presentació del curs d’àrab
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Marina Subirats amb un exemplar del llibre
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>Editorial
El passat marca

Zona blava
Vivo en Jaume I y en el pasado número 
leí con estupor que un vecino estaba 
contento con la zona azul. En primer lu-
gar decir que lo respeto, pero no lo com-
parto. Lo de la movilidad es un cuento 
para justifi carlas, ya que muchos días 
están medio vacías. Claro que es más 
fácil limpiar la calle, pero los barrende-
ros saben cómo hacerlo. ¿Está seguro 
de que estos aparcamientos benefi cian 
a los comerciantes? ¿Les ha pregunta-
do a ellos? Creo que no, como máximo 
puedes pagar hora y media y si tienes 
que hacer la compra de toda la semana 
tardas más, así que mejor optas por ir al 
Mercadona tienes párquing gratis dos 
horas. Afortunadamente, mucha gente 
viene andando con el carro. Si antes se 
aparcaba en doble o triple fi la ¿dónde 
estaba la Policía Local, que es la que 
debe vigilar?
Al leer la opinión de este vecino, siento 
más rabia y vergüenza hacia el Ayun-
tamiento, que nos dijo en una circular 
que aún conservo que esta zona azul 
sólo duraría mientras se hicieran las 
obras de la calle Major. Si ésta ya está 
abierta al tràfi co ¿por qué la mantie-
nen? Además, ¿por què han dejado que 
nos roben? El horario en la calle Major 
era de 9 a 14h y no todo el día como 
en Jaume I. La verdad siento envidia de 
este vecino que bien tiene párquing o 
tiempo para perder buscando aparca-
miento. Más de media hora tardo yo en 
aparcar después de venir del trabajo y 
pasarme 8 horas cargando y descargan-
do camiones y haciendo 30 minutos de 
ida y vuelta. ¿De qué me vale a mí la 
movilidad? Me siento engañada y esta-
fada con los que me la imponen. 

 C. C.
Montcada

***************************** 
En referencia a la carta “Falta de apar-
camiento” tengo que añadir que, aún 
estando de acuerdo que una de las so-

luciones a la movilidad de vehículos y 
que haya oportunidad de aparcamiento 
es la zona azul (por muy dolorosa para 
el bolsillo que pueda ser), otra solución 
no tan dolorosa y más económica para 
nuestro bolsillo sería el control y retirada 
de la cantidad de vehículos abandona-
dos que hay en nuestra comunidad. So-
bre todo en la avinguda de la Ribera, en 
el tramo comprendido entre los dos pu-
entes donde hay coches abandonados, 
en venta, o con ITV caducadas. Ignoro 
quien tiene competencias sobre este 
tema, lo que está claro es que esta zona 
cada vez está más degradada.

Tomás Madrid
Montcada

Agraïment
Vull agrair públicament les mostres de 
suport i d’afecte a les persones que 
van assistir a l’exposició “50 anys de 
la creació del Travimo”, organitzada per 
l’Ajuntament. També al consistori, amb 
el seu alcalde al capdavant, a l’Àrea de 
Presidència, a Montcada Comunicació, 
a TMB i a l’Associació per a la Recu-
peració i Conservació d’Autobusos pels 
esforços que han s’han fet per dur a ter-
me aquest sentit homenatge a un auto-
bús que ha marcat la història de molts 
montcadencs, però sobretot la meva i la 
de la meva família. Gràcies també als 
regidors d’aquella època: Mollet, Cone-
sa i Pons i a Juan Aguilar per fi lmar les 
imatges que vam veure.
El Travimo ha estat molt més que un 
negoci. Durant anys vam treballar molt 
dur per tirar endavant un projecte fa-
miliar que es va convertir en la nostra 
vida durant 18 anys. Una autobús que 
oferia un servei nou al municipi i que 
va marcar un abans i un després a la 
vida diària de la ciutadania que l’aga-
fava per anar a comprar, al col·legi i a 
la feina. Les majors satisfaccions que 
m’ha donat aquest autobús han estat 
els somriures dels nens i nenes quan 

entraven o de les dones de la compra, 
a les quals el Travimo les facilitava la 
mobilitat. El 23 de març va ser un dia 
molt feliç per a mi i va ser un honor 
comprovar que formo part de la histò-
ria de  Montcada. Entre tots li hem do-
nat al Travimo el gran reconeixement 
que es mereixia. Moltes gràcies.

Paco Betrán
Mas Rampinyo

Malos tratos
Las mujeres y los hombres que sufren 
malos tratos deberían comunicarlo al 
primer tortazo para que esa gente no 
siga libre y haciendo daño a quien que 
supuestamente quiere, aún teniendo 
orden de alejamiento y denuncias en 
curso. Algunos agreden a los padres 
de sus parejas, intentando que no los 
denuncien o se creen los reyes del 
mundo por tener dinero pensando que 
con él pueden hacer lo que quieran y 
maltratar a quien se ponga por delante. 
Quiero hacer un llamamiento a todas 
las personas que están sufriendo ma-
los tratos, que no tengan miedo de ir 
a denunciarlo. Esas personas nunca 
cambian. Te juran y prometen que lo 
harán, pero es mentira. Suelen hacerte 
creer que no vales nada y no es cierto, 
vales mucho por aguantar todo lo que 
te han hecho y más. 
Que se pongan las madres de los mal-
tratadores en el lugar de las que sus hi-
jos sufren los maltratos. Eso sería una 
buena lección. La fuerza la tienen que 
tener los afectados para no echar para 
atrás las denuncias, los implicados en 
esas aberraciones y los familiares que 
saben lo que le ocurre a sus hijos o hi-
jas tienen que tener mucha fuerza y no 
decaer. Incluso hay quien no piensa en 
sus propios hijos y aceptan que les pe-
gue su pareja, sin darse cuenta de que 
algún día ellos también pueden recibir.
Por favor, no os echéis para atrás a la 
hora de poner una denuncia a vuestra 

pareja, padre, madre o incluso hijos. 
¿Hasta cuando va a durar esto? Y lo 
peor es que vives con el miedo de apa-
recer muerta en una cuneta por no se-
guir adelante con las denuncias. Hazlo 
por ti y por tu gente.  

C. P. D.
Montcada 

1,1% de contaminació
Benvolgut senyor director del Laborato-
ri de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
tots els respectes, voldria expressar la 
meva opinió sobre les seves paraules 
amb motiu de l’explicació feta a l’Au-
ditori donant els resultats de les anà-
lisis de contaminació de les diferents 
cimenteres del nostre territori, entre 
elles la de Montcada i Reixac. El fet 
de dir que la crema de llots no com-
porta cap perill per a la salut i que, si 
la cimentera es tanqués, la contamina-
ció per dioxines es reduiria només un 
1,1%, obvia els efectes acumulatius 
que incideixen sobre la salut en les 
àrees de població com Montcada i Rei-
xac que pateixen no sols els efectes de 
les dioxines provocades per la cimente-
ra, sinó de les partícules en suspensió 
de diferents emissors, la contaminació 
pel trànsit rodat metropolità, la dels  
nostres aqüífers (no tenim ni una font 
potable), la dels nostres rius, etc.
Jo el convidaria a visitar el meu jardí a la 
tardor quan les fulles de l’arbrat acumu-
len la contaminació de tot l’any de vida 
i s’observa una capa de pols esfereïdo-
ra. Un 1,1% pot ser massa quan el got 
és ple i a vessar. Demano que el nostre 
govern municipal tingui la gosadia de 
fer una consulta popular per tal que la 
població es pronuncïi sobre: la cimen-
tera, sí o no. I així, democràticament 
tanquem conceptualment i defi nitiva-
ment les discussions sobre el tema del 
ciment a la nostra vila.

Esteve Recasens
Terra Nostra

Som a l’abril del 2010, a 
punt que Lafarge obtingui 
el vistiplau defi nitiu de la 
Generalitat per substituir el 
coc de petroli per biomassa 
o, el que és mateix, cremar 
residus i, tot i que es tracta 
d’una qüestió polèmica que 
fa més de tres anys que preo-
cupa l’opinió pública, no s’ha 
fet en aquest temps un esforç 
real per informar i tranquil-
litzar la població.
Malgrat que s’han aprovat 
mocions en aquest sentit i 
s’ha instat la Generalitat a 
venir a explicar en què con-
sisteix la valorització, cap re-
presentant del govern no ho 
ha fet. Més aviat s’ha optat 
per deixar passar el temps. 
No ha estat fi ns ara que, 
aprofi tant la Jornada orga-
nitzada per la Fundació del 
Ciment, una representant 
de Medi Ambient i Habitat-
ge, en aquest cas la directora 
de Qualitat Ambiental, Maria 
Comellas, ha vingut a donar 
explicacions. Amb arguments 
tècnics, ha assegurat que va-
loritzar no és perillós i ha dit 
que la preocupació ciutadana 
es basa no pas en un risc real, 
sinó en el passat mediambien-
tal del municipi, marcat per la 
presència d’una incineradora 
de residus durant 30 anys que 
precisament es va tancar des-
prés d’una forta inversió i quan 
menys contaminava. Vés per 
on, en aquest punt, Comellas 
té raó. Efectivament, el passat 
mediambiental marca Montca-
da i Reixac i possiblement per 
això la ciutadania esperava en 
aquest cas més sensibilitat per 
part de l’administració, més es-
forços per esvair dubtes i més 
predisposició a escoltar les se-
ves preocupacions. El poble 
s’ho mereix.

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

El proper número, el 30 d’abril

Voldria saber com és que s’ha habilitat un pas de vianants a l’entrada del 
carrer Major justament en el punt on creuen els vehicles que hi han d’ac-
cedir des del carrer Barcelona. En hores punta els cotxes passen amb 
el risc d’atropellar algú o de quedar-se bloquejats enmig de la calçada 
envoltats de vianants. Fran Duarte

En relació al pas de vianants a l’entrada del carrer Major, el departa-
ment d’Obres i Projectes de l’Àrea de Política Territorial de l’Ajuntament 
té previst retirar els dos semàfors que es troben a la cantonada amb el 
carrer Joquim Castellví. Així el vehicles podran fer el gir més separats 
del pas i amb més garanties de seguretat per a vianants i conductors. 
El departament també estudia la possibilitat d’incloure algun element 
de protecció, com ara una jardinera | Sergio Hermoso, president de 
l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Perill a la porta del cole

el clic

Em preocupen les obres gairebé inne-
cessàries a Montcada i Reixac i, com 
a pare, el perill palpable dels alumnes 
que van al col·legi “Sagrat Cor” del car-
rer Major que, diàriament, quan surten 
al migdia a dinar, han d’anar esquivant 
el trànsit, per un carrer –en teoria de 
vianants per la tarda– però que és 
rodat a aquesta perillosa hora. A què 
hem d’esperar perquè tallin el trànsit 
just per davant de la porta de l’escola 
a l’hora que surten els nens? No vull 
fer-me aquest plantejament.
Eduardo Provencio
Montcada

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



192a quinzena | Abril 2010

Agenda
laveu.cat/agenda

Dia Mundial de la Dansa
Actuació de grups i escoles de ball 
de la localitat (veure informació 
a la pàgina 25)

24 D’ABRIL, 17H
PLAÇA JOANOT MARTORELL

18 D’ABRIL, 12H
PLAÇA DEL BOSC

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.

Presentació. Del poemari ‘Los nombres 

del tiempo’, de Sònia Hernández. Hora: 

19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Espectacle. ‘Teatro Cubano’. Hora: 22h. 

Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

17 l dissabte
Visita. ‘L’arxiu fotogràfi c i la seva rodalia’. 

Hora: 10.45h. Lloc: Arc de Triomf. Orga-

nitza: Fundació Cultural. 

Recital. De poesia amb Jordi Boladeres 

i Carles Duarte i actuació de la Coral 

Mare de Déu del Turó. Hora: 19h. Lloc: 

Sant Pere de Reixac. 

Espectacle. ‘El concert’, del Cor de Tea-

tre. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

Concert. De jazz amb la banda Afro blue. 

Hora: 22.30h. Lloc: Abi (Colon, 5).

Festa. Get Back. Hora: 0h. Lloc: Disco-

teca Cactus.

18 l diumenge
Visita. ‘Sant Andreu de cap a peus’. 
Hora: 11h. Lloc: metro Fabra i Puig. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Concert. De la Coral Mare de Déu del 
Turó. Hora. 19h. Lloc: Abi (Colon, 5). 

19 l dilluns
Xerrada. ‘La crònica negra: entre el pe-
riodisme i la litetura’, de Carles Quílez. 
Hora: 20h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

20 l dimarts
Festa. De Sant Jordi, amb cant coral, re-
cital poètic i ballada de sardanes. Hora: 
16.30h. Lloc: Exterior del Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

Veredicte. Del concurs ‘Els contes d’en 
Sergi’. Hora: 18h. Lloc: Auditori Munici-
pal. Organitza: Grup La Ballesta.

Presentació. Del llibre ‘Fabricar 
l’immigrant’. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

21 l dimecres
Veredictes. Del XIX Concurs de Punts de 
llibre ‘Guanya’t un punt’ (18h) i del Vet 

Aquí un Gat (19.30h). Lloc: Auditori.

Presentació. Del n. 20 de ‘Quaderns’. 
Hora: 20h. Lloc: Fundació Cultural.

23 l divendres
Veredicte. Del Premi Ateneu Domingo 
Fins. Hora: 21h. Lloc: Abi (Colon, 5).

24 l dissabte
Sortida. Montcada en bici recorre el 
Parc de les Aigües. Hora: 15.50h. Lloc: 
Pavelló Miquel Poblet.

Festa Mas Rampinyo. Inici dels actes. 
(veure programa a la pàgina 22).

25 l diumenge
Teatre. ‘Tranquilino se nos casa’, del grup 
de teatre del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 

Teatre familiar. ‘Baobap’, de Microcos-
mos Teatre. Hora: 12h. Lloc: Auditori.

26 l dilluns
Presentació. Del llibre ‘Mujeres y hom-
bres, ¿un amor imposible?’ Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

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

Teatre familiar 
BAOBAP
Microcosmos Teatre 
25 d’abril,12h

Exposició
XIXè Concurs 
de punts de llibre

Del 20 d’abril 
al 9 de maig

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

sala 
principal

EL CONCERT
Cor de Teatre
17 d’abril, 22h  | 
Preu: 7 euros
Sala Joan Dalmau

Exposició de fotografi es de 
Fernando Hucha
Fins al 2 de maig
Sala Sebastià Heredia

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219

26

J.Relat Rivas Rivas

V.Nieto J.Relat J.RelatPardo Guix RecasensJ.Vila

RecasensJ.Vila Pardo GuixDuran

28 3029
V.Nieto V.Nieto

1 2

abril/maig

Dia d’Àguilas 
Degustació de productes típics 
i parlaments ofi cials

27
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Prop d’una quarantena d’enti-
tats, escoles, llibreries, fl oris te -
ries,  partits polítics i departa-
ments municipals prendran part 
a la XX Fira del Llibre que tin-
drà lloc el 23 d’abril (de 10.30 a 
20h). Les parades de llibres i fl ors 
s’instal·la ran al carrer Major i a 
la plaça de l’Església, escenari 
habitual d’aquesta cita festiva i 
cultural, amb l’excepció de l’any 
passat, que es va traslladar a la 
rambla dels Països Catalans de 
Montcada Nova, a causa de les 
obres de remodelació del carrer.  
Com cada any les biblioteques 
municipals dinamitzaran la Fira, 
amb una parada de préstec i un 
racó de contes pensat per als més 
petits. L’Espai Jove Can Tauler 
també organitzarà activitats per 
als menuts com un taller d’en-
lairada de missatges i un altre de 
manualitats (de 17.30 a 19.30h).

Activitats paral·leles. La Diada de 
Sant Jordi també se celebrarà als 
diferents centres cívics i equipa-
ments del municipi. El Centre 
Cívic La Ribera organitza una 
sessió de contes, diversos tallers 
i una xocolatada per a la canalla 
a partir de les 18h. El de Can 
Cuiàs  muntarà una parada de 
venda de roses i organitzarà un 
taller de fang a càrrec de Dèlia 
Cabazón. A més, del 19 al 23 
d’abril acollirà la II Fira d’in-
tercanvi de llibres. El Casal de 

la Gent Gran Casa de la Mina 
s’afegeix als actes de Sant Jordi 
el 20 d’abril amb una jornada de 
cant coral, un recital de poesia i 
una ballada de sardanes (16.30h). 
El 24 d’abril, la Biblioteca Eli-
senda de Montcada acollirà la 
II Trobada de col·leccionistes 
de punts de llibre (de 10 a 14h), 
que l’any passat es va fer a Can 
Sant Joan. L’Auditori també ha 
programat un espectacle fami-
liar per a l’ocasió ‘Baobab’ (25 
d’abril, a les 12h),  que proposa 
un viatge a l’Àfrica a través de 
contes i cançons. 

SANT JORDI

Entitats, associacions, escoles, partits polítics, llibreries, fl oristeries i les biblioteques s’afegeixen a l’acte central de la Diada

La XX Fira del Llibre retorna al carrer Major 
i comptarà amb una quarantena de parades
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 24

DIA DE LA DANSA
El 24 d’abril grups i escoles 
de ball exhibiran coreografi es

PÀG. 25

MAS RAMPINYO, DE FESTA
Els actes tindran lloc els dies 24, 
25 i 30 d’abril i l’1 i el 2 de maig 
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Fira del llibre 2008, la darrera que es va celebrar al carrer Major abans de les obres de remodelació, que van obligar a traslladar-la al 2009 a la rambla dels Països Catalans de Montcada Nova

Carles Quílez i José Antonio Medina proposen novel·la negra i d’aventures  

Entre les novetats editorials que 
estaran presents a la Fira del Llibre 
del 23 d’abril destaquen les novel-
les del periodista Carles Quílez (foto 
de dalt) i el professor d’anglès, 
José Antonio Medina (foto d’abaix). 
Quílez presenta la versió castellana 
de l’obra que li va fer guanyar l’any 
passat el premi Crims de Tinta de 
novel·la negra de la Generalitat, 
titulada ‘La sol·litud de Patrícia”, 
de la qual ja s’han venut prop de 
4.000 exemplars i que ha estat 
present a la Fira del Llibre de Pa-

rís. El periodista farà una xerrada 
sobre la crònica negra el 19 d’abril 
a la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada (20h) i signarà exemplars del 
seu llibre a la parada de la llibreria 
Cabraboc (18 a 20h).
Per la seva banda, Medina es-
tarà a la parada de l’Associació 
El Recreo  que promocionarà el 
seu darrer treball, ‘El secreto de 
Thorton’, una novel·la d’aventures 
ambientada a Egipte amb tots els 
ingredients per convertir-se en un 
best-seller | LG LA
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Presentat un llibre sobre 
la desaparició de l’ermita 
que coronava el Turó

La presentació de l’assaig histò-
ric ‘La Mare de Déu...del ciment. 
Història d’un confl icte’, publicat 
per la Fundació Cultural, va om-
plir l’Auditori el 13 d’abril. Entre 
el públic assistent, una presència 
inesperada, els descendents di-
rectes dels Sagnier, una de les 
primeres famílies de la colònia 
d’estiuejants de Montcada, que 
va tenir un paper capdal en els 
fets que descriu el llibre. Els seus 
autors, Ricard Ramos i Josep 
Ba cardit, rescaten de l’oblit un 
confl icte ignorat per la majoria 
de la població, tot i que va tenir 
una gran trascendència, ja que el 
seu desenllaç va determinar que 
Montcada perdés un dels seus 
elements identitaris, l’ermita que 
coronava el cim del Turó. Els 

protagonistes de la disputa són 
la família Güell, propietària de 
la fàbrica Asland, que als anys 
vint vol comprar els terrenys del 
cim del Turó per ampliar  la zona 
d’extracció, i la família Sagnier, 
propietària de part del sector, 
que defensa la conservació de 
l’ermita. “A partir d’aquí –va 
explicar Ramos– s’inicia un 
aferrissat litigi en què també 
es veuran implicats l’Ajunta-
ment, administrador d’una 
part de les terres i l’Església,  
que hem pogut reconstruir a 
partir de la consulta de diver-
sos arxius històrics”. 

La joia de la corona. Una de les 
troballes documentals més im-
portants, que Bacardit va titllar 
de “joia de la corona”, és una 

carta de la Santa Seu on apa-
reix el nom de Montcada escrit 
en català. Una altra descobri-
ment són les imatges antigues 
de Montcada localitzades en 
un antiquari de Barcelona i que 
havien pertangut a una família 
d’estiuejants. Barcardit va re-
marcar que la crònica dels fets 
està feta amb un estil periodístic 
“amb l’objectiu de despertar 
la curiositat del lector per una 

història que va passar a Mont-
cada i que va marcar l’evolu-
ció del municipi”. L’acte va ser 
presentat per la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), que 
va agraïr “l’esforç de la Funda-
ció per investigar i divulgar la 
història local”. La presidenta 
de l’entitat, Núria Cervera, va 
felicitar els autors de la publi-
cació per la seva aportació i pel 
seu amor al poble “que els ha 

despertat el cuquet de saber 
qui som i d’on venim”. El res-
ponsable de l’edició, l’historia-
dor Jaume Alcázar, va anunciar 
que una part de les fotografi es 
inèdites relacionades amb l’es-
tiueg barceloní a Montcada, es 
publicarà al número 20 de la 
revista Quaderns, que es presenta 
el 21 d’abril a la seu de l’entitat 
(20h). El llibre es pot adquirir a 
la Fundació per 10 euros.

FUNDACIÓ CULTURAL

Laura Grau | Montcada

Ricard Ramos i Josep Bacardit desvetllen dades inèdites

D’esquerra a dreta, Ricard Ramos, Núria Cervera, Amèlia Morral, Josep Bacardit i Jaume Alcázar durant la presentació del llibre feta a l’Auditori
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Marta Cardona, durant la presentació de ‘Fora de lloc’ feta a la Biblioteca Elisenda de Montcada

LA
U

R
A 

G
R

AU

Marta Cardona reivindica la força de 
les dones per superar les difi cultats
Una cinquantena de persones assisteix a la presentació de la novel·la ‘Fora de lloc’

LITERATURA

En plena campanya de promo-
ció de la novel·la ‘Fora de lloc’ 
–amb entrevistes a diverses 
emis sores de ràdio i televisions 
de Catalunya– Marta Cardona 
(Montcada i Reixac, 1928), va 
fer escala a la Biblioteca Elisen-
da de Montcada el 14 d’abril 
per compartir la seva primera 
experiència literària amb el pú-
blic montcadenc. La presenta-
ció del llibre, presidida per la 

regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), va anar a càrrec 
de l’editor, Joan Simó, d’Angle 
Editorial,  que va destacar la 
capacitat de Cardona per tras-
lladar a la fi cció les seves vivèn-
cies com a dona immigrant a 
l’Anglaterra dels anys cinquan-
ta: “No hi ha cap novel·la cent 
per cent autobiogràfi ca i, en 
aquest cas, l’autora ha ajustat 
perfectament els fets i els per-
sonatges a la lògica de la nar-

rativa, amb una gran inten-
sitat”. L’obra posa de manifest 
que l’experiència de la immi-
gració mai no és fàcil, com tam-
poc ho és la relació entre home 
i dona –l’altre tema que aborda 
el llibre–, sobretot en un època 
on existia una profunda desi-
gualtat i falta de drets. Cardona 
va reivindicar “la sensibilitat 
i la fortalesa de les dones a 
l’hora de fer front a les adver-
sitats de la vida”. 

Laura Grau | Pla d’en Coll
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CONCURSOS DE SANT JORDI
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El ‘Guanya’t un punt’ torna a batre 
el seu rècord amb 1.840 participants
Els ‘Contes d’en Sergi’ assoleix la xifra de 860 nens i el ‘Vet aquí un gat’, rep més de cent obres

El concurs ‘Guanya’t un punt’ de punts de llibre atrau nens de totes les escoles del municipi

Un cop més, el concurs de les 
biblioteques ha tornat a batre 
el seu rècord de participació. 
Si l’any passat eren  1.540 par-
tipants, enguany la xifra ha 
crescut fi ns als 1.840. A partir 
del 20 d’abril la Casa de la Vila 
acollirà una exposició de tots 
els punts de llibre presentats. 
El veredicte i el lliurament de 
premis tindrà lloc el 21 d’abril 
a l’Auditori (18h). L’altre certa-
men estrella de Sant Jordi, Els 
Contes d’en Sergi, ha rebut 
861 originals d’alumnes de to-
tes les escoles de primària del 
municipi. El 20 d’abril, l’Au-
ditori acollirà el lliurament de 
premis (18h). 

Contes per a nens. Pel que fa al Vet 
Aquí un Gat, el concurs de con-
tes escrits per adults per a nens, 
la 12a edició ha comptat  amb la 
participació de 103 autors, una 
vintena més que al 2009. El ve-
redicte es farà públic el 21 d’abril 
a l’Auditori (19.30h).

Laura Grau | Redacció

La Coral Mare de Déu del Turó actuarà el 17 d’abril a l’ermita de Sant 
Pere de Reixac (19h). L’actuació del grup posarà el punt fi nal al recital de 
poesia que protagonitzaran els poetes Jordi Boladeres i Carles Duarte. La 
cita s’emmarca en el cicle Poesia als parcs, que sota el títol genèric ‘Com 
el paisatge, així són els poemes’ viatjarà a deu espais de la província de 
Barcelona, a dos d’Itàlia i a un de França. La coral montcadenca també 
farà un concert el 18 d’abril a la sala gran de l’Abi (19h) | LG

Un total de 1.400 montcadencs han fet 
el col·leccionable ‘L’Abans Montcada i 
Reixac’, publicat per l’editorial Efadós 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
L’acte de presentació del volum tindrà 
lloc el 22 d’abril a l’Auditori Municipal 
(19.30h), que també serà l’escenari 
de la signatura del conveni de cessió 
al consistori de les fotografi es que Efa-
dós ha recopilat durant l’elaboració de 
la publicació, tasca que ha coordinat 
l’historiador Jaume Alcázar, amb l’ajut 
d’un consell asssessor, on estan repre-
sentades la Fundació Cultural Montca-
da i La Unió, entre d’altres entitats | LG

> El col·leccionable ‘L’Abans’ arriba a la fi 

> Concerts de la Coral Mare de Déu del Turó

El XIVè Premi de Narrativa Curta Ateneu Domingo Fins, convocat per l’Abi, 
ha rebut un total de 30 originals en la categoria d’adults i 4 en la modalitat 
juvenil. El jurat, format per Montse Madurell, Neus Vinyals, Jaume Aregall, 
Teia Compte i Elisa Riera, farà públic el veredicte el 23 d’abril en el decurs 
d’una festa literària que tindrà lloc a la sala gran de l’Abi. El president de 
l’entitat, Miquel Àngel Gràcia, ha anunciat que durant l’acte es presentarà 
el llibre recopilatori de les obres guanyadores de les primeres set edicions 
del certamen, que es posarà a la venda el mateix dia a la parada que l’Abi 
tindrà a la Fira del Llibre al carrer. Les set edicions restants, comptat la 
d’aquest any, s’editaran properament en un segon volum | LG

> Trenta autors concorren al Premi de l’Abi

> El darrer treball d’Unoma ja està a la xarxa
Unoma ha publicat a Internet el seu darrer treball en acústic, enregistrat 
amb Sònia Carles a la veu. Es tracta d’una nova interpretació dels temes 
del cedè “The beginning of the End”. La totalitat dels temes d’aquest tre-
ball, de rock progressiu, i dels anteriors, es poden descarregar gratuïta-
mente des del web www.unoma.net. El grup, que lidera el montcadenc 
Fidel Vázquez, enregistrarà un nou treball aquest estiu | LG
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FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

El programa ofereix una diversitat 
de propostes per a tots els públics

Cor de Teatre recrea peces clàssiques i modernes ‘a capella’

La Comissió de Festes de La 
Unió de Mas Rampinyo ja té 
a punt el programa de la Festa 
Major 2010 que viurà els dies 
24, 25 i 30 d’abril i l’1 i 2 de 
maig. El programa manté les ci-
tes clàssiques com el festival de 
grups de La Unió, el 25 d’abril, 
o la Trobada de Puntaires, el 2 
de maig, que enguany celebra 
el seu desè aniversari. “Com 
cada any hem intentat abas-
tar diferents franges d’edat, 
amb un programa variat”, 
ha explicat Lluís Armengol, de 
la Comissió de festes. 

Nou escenari. Als tradicionals 
escenaris de la festa, la seu de 
La Unió i la pista coberta del 

col·legi Elvira Cuyàs, s’afegeix 
un de nou: la plaça Joan Fus-
ter, on tindrà lloc un espectacle 
familiar  el 25. “Volem fer ex-
tensiva la festa a aquest sector 
de Montcada que, tot i ano-
menar-se Pla d’en Coll, for-
ma part de Mas Rampinyo”, 
ha explicat Armengol. Enguany 
el pregó –el 24, a les 19h– anirà 
a càrrec del director del col·legi 
La Salle, Joan Josep Masegosa, 
coincidint amb el centenari de 
l’escola. Per tal que els veïns 
col·laborin amb les despeses de 
la festa, La Unió ha posat a la 
venda un tiquet de 20 euros, 
que dóna accés a tots els actes 
del programa, amb excepció 
del sopar del 24, que requereix 
el tiquet de 40. 

Laura Grau | Redacció

L’any passat l’actuació per al públic familiar es va fer a la plaça de les Calderes

‘El Concert’ proposa la 
fusió de música i teatre 

El Kursaal de Can Sant Joan 
acollirà el 17 d’abril (22h) una 
original proposta titulada ‘El 
Concert’, que fusiona el cant a 
capella i el teatre. Es tracta d’un 
muntatge de Cor de Teatre, una 
companyia que experimenta no-
ves fór mules sonores explotant 
el potencial expressiu i interpre-
tatiu dels seus vint components, 
amb una especial predilecció per 
la música creada amb la veu i ob-
jectes diversos. Els protagonistes 
de l’obra són un grup d’opera-

ris que preparen l’escenari per 
l’actuació d’una prestigiosa or-
questra que mai no arriba. Per 
entretenir el públic impacient  
els empleats improvisen una 
partitura rítmica a partir de les 
sonoritats que descobreixen 
damunt l’escenari fi ns arribar 
a Jimi Hen drix, Rolling Stones 
i Beatles. A la segona  part, el 
grup recrea amb un gran virtuo-
sisme vocal, diversos estils musi-
cals, des del Barroc a l’Impressi-
onisme, passant pel Classicisme 
i el Romanticisme. 

ESPECTACLE

Laura Grau | Redacció

La Comissió de Festes de La Unió posa a la venda un tiquet de 20 euros que dóna accés gratuït a totes les activitats

El grup de teatre 
del Casal de La 
Mina actuarà 
al Kursaal

El Museu fa 
una ruta per 
la Montcada  
modernista

El Museu Municipal organitza 
el 21 d’abril un itinerari per la 
Montcada Modernista, amb la 
col·laboració del Servei Local 
de Català. La iniciativa pretén 
acostar el públic l’època en que 
Montcada va canviar la seva 
fesomia amb l’arribada de les 
colònies d’estiuejants a fi nal del 
segle XIX i principis del XX.
El recorregut s’iniciarà a la Casa 
de la Vila i continuarà pel carrer 
Domingo Fins, on es mostraran 
algunes torres d’estiueig. Tam-
bé es visitarà la Torre Vila, una 
de les joies del Modernisme 
local ubicada al carrer Major, i  
el carrer Colon que, per la seva 
proximitat al tren, va tenir una 
evolució especial. La ruta fi na-
litzarà en un dels edifi cis més 
emblemàtics de l’arquitectura 
modernista industrial de Cata-
lunya, la Casa de les Aigües.

Un dels moments de l’espectacle de la companyia Cor de Teatre, virtuosa del cant ‘a capella’
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El grup de teatre del Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina 
actuarà a la sala Joan Dalmau 
del Kursaal el 25 d’abril (18h). 
El col·lectiu representarà la 
comèdia ‘Tranquilino se nos 
casa’, que gira al voltant dels 
matrimonis de conveniència. El 
muntatge va ser estrenat el mes 
de desembre de l’any passat a 
l’equipament del Parc de les Ai-
gües. L’espectacle corrobora la 
vitalitat i l’entusiasme d’aquset 
grup, el qual, amb una obra per 
temporada, ja s’ha convertit en 
un referent de les activitats de la 
gent gran de Montcada | LG
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Laura Grau | Redacció
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La plaça Joanot Martorell aco-
llirà el 24 d’abril (17h) una mos-
tra de les diferents danses que 
es poden aprendre a Montcada, 
tant a escoles particulars com 
als equipaments municipals, 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dansa (29 d’abril). 
L’acte es torna a fer a la tarda 
perquè, segons la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
“tant les entitats com nosal-
tres valorem que aquest hora-
ri és millor, fa menys calor i el 
públic es queda fi ns al fi nal, 
perquè no té pressa per anar 

a dinar”. El festival comptarà 
amb la participació del Club 
Invicto i el grup de dansa de 
Susana Arévalo, de La Unió de 
Mas Rampinyo; el grup de balls 
de Festa Major, de batuka, hip-
hop i de dansa oriental de Terra 
Nostra; els grups que assagen 
al Centre Cívic Can Cuiàs; els 
alumnes de dansa oriental dels 
cursos de Cultura; les associa-
cions Ballet Flamenco Triana i 
Endansa; el grup d’aeròbic de 
l’IME; les danses orientals de 
l’Escola Espai de Tai-Txí i les es-
coles de dansa Eva Nieto i Gim-
nàs Jym’s. 

Divinas triomfa al Club Capitol 
amb l’espectacle ‘Chocolat’
El grup, liderat per la montcadenca Irene Ruiz, recrea els trios vocals femenins dels anys trenta

El grup Divinas, format per la 
montcadenca Irene Ruiz i les 
germanes Carla i Marta Móra, 
actuarà fi ns al 25 d’abril a la 
Sala Pepe Rubianes del Teatre 
Club Capitol de Barcelona, on 
el dia 8 va estrenar l’espectacle 
‘Chocolat’. Acompanyades per 
un quartet de jazz (piano, con-
trabaix, bateria i clarinet), el 
muntatge reviu els orígens de 
Divinas, un grup fi ctici inspirat 
en els trios vocals femenins que 
van triomfar als Estats Units 
als anys trenta i quaranta del 
segle XX. La primera versió 

de ‘Chocolat’ es va estrenar el 
passat 23 d’octubre al Teatre 
Zorrilla de Badalona i ha voltat 
per diferents teatres de Catalu-
nya durant aquest any, entre els 
quals destaca el Teatre Metropol 
de Tarragona. “Actuar ara en 
un teatre de Barcelona com el 
Club Capitol és molt impor-
tant per a nosaltres”, ha afi r-
mat Irene Ruiz. 

Aire retro. Divinas ha captat el 
gust per la música i l’estètica 
d’èpoques passades i ofereix 
concerts teatrals basats en músi-
ca de la primera meitat de segle 

XX, apostant per una acurada 
posada en escena, caracterització 
i ambientació dels seus especta-
cles. Inspirades en les Andrews 
Sisters, les tres components tre-
ballen la idea de posar-se guants 
llargs i ressuscitar la personali-
tat musical dels trios vocals fe-
menins de l’època daurada del 
swing. Els seus tres personatges, 
la Sofi a, la Nicole i la Lulú, con-
dueixen els espectacles amb tocs 
d’humor i conviden al públic a 
viatjar amb elles per aquest món 
de glamour, feminitat i diversió, 
sempre acompanyades de mú-
sics excel·lents.

Laura Grau | Barcelona

CONCERT TEATRAL
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Al centre, la montcadenca Irene Ruiz, acompanyada de les germanes Marta i Carla Móra, en una de les escenes de l’espectacle ‘Chocolat’

Una quinzena de grups 
i escoles participarà en 
el festival del 24 d’abril

Un dels grups que va actuar a la darrera edició del festival del Dia Interencional de la Dansa

AR
XI

U
/O

LG
A 

IR
AN

ZO

DIA DE LA DANSA

Laura Grau | Redacció

Les actuacions seran a la tarda a la plaça Joanot Martorell
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

L’1 d’abril de 1973 es va inaugurar l’edifi ci del Mercat Municipal del passeig Rocamora

El passat 1 d’abril, just el dia en 
què es complien 37 anys de la 
seva inauguració, el Mercat ja no 
va obrir les seves portes. El “Mer-
cado Municipal de Abastos”, nom 
amb què se’l denomina a l’època, 
es comença a construir el 1971 
però no entrarà en funcio nament 
fi ns dos anys més tard. L’edifi ci 
–aixecat per l’empresa construc-
tora concessionària Les Fontetes, 
de Cerdanyola– satisfà una de les 
necessitats més urgents planteja-
des al municipi des de fi nal de la 
dècada dels 60.

Fins aleshores, la plaça de vendre 
s’ubicava a l’aire lliure al carrer 
Ripoll –i molt abans a la plaça de 
l’Església–, amb els inconvenients 
que això comportava, tal i com re-
cullen les cròniques de l’època.  A 
l’estiu, mosques i pols i a l’hivern, 
fred i alguna relliscada. La publica-

ció Nueva Moncada es fa ressò de 
l’acte d’inauguració del nou mer-
cat, amenitzat amb una ballada 
de sardanes i un grup de pallas-
sos, i descriu les excel·lències del 
nou equipament –dirigit per Juan 
Duran. El Mercat s’obre amb una 
quarantena de punts de venda, 
alguns d’ells –com les peixateries– 
dotats del que representa un gran 
avantatge: la disposició d’aigua 
corrent. Les parets de les parades 

són de marbre i rajola i es dicta-
mina l’exigència que els venedors 
portin bata blanca. Que l’edifi ci del 
Mercat era una demanda històri-
ca ho demostra el fet que ja a la 
revista Tertúlia de febrer de 1952 
es planteja una enquesta sobre 
quin hauria de ser el millor em-
plaçament: curiosament cap dels 
con  sultats pensa en la ubicació 
on  s’acabarà aixecant una vintena 
d’anys després.

Omplir el cistell lluny de les mosques

Paradistes del mercat, en una foto de família feta a les escales d’accés a mitjan dels anys 80.
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El mercat va obrir 
amb quaranta 
parades, algunes 
amb aigua corrent

Fins al 2 de maig es pot visitar 
al Kursaal l’exposició del fotò-
graf Fernando Hucha, conegut 
a Can Sant Joan perquè hi va re-
gentar una botiga de fotografi a 
des del 1981 fi ns al 2007. Hucha 
presenta una vintena d’imatges, 
que recullen moments històrics 
com l’enderrocament de l’antic 
Kursaal per convertir-lo en el 
que és actualment o les obres 

del carrer Reixagó. Nascut a Se-
villa al 1950, va començar a tre-
ballar com aprenent als 15 anys. 
Al 1967, després de treballar en 
diferents estudis de Barcelona, 
es va establir a Can Sant Joan.  
“Em fa molta il·lusió exposar 
al meu barri perquè, tot i no 
tenir la botiga, la gent encara 
s’enrecorda de mi”, va dir du-
rant la inauguració que va tenir 
lloc el 8 d’abril. 

El grup Afro Blue presenta
el seu darrer treball a l’Abi
El quintet aposta pel mestissatge i una visió lúdico-festiva del jazz

CONCERT DE JAZZ

El quintet Afro Blue, format al 1999,  en un concert recent a la sala Jazz Cava de Terrassa
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Laura Grau | Can Sant Joan

El quintet de jazz Afro Blue pre-
senta el seu darrer treball ‘Brut 
& Nature’ el 17 d’abril a la sala 
gran de l’Abi (22.30h). La ban-
da està formada per Guim Gar-
cia (saxo alt), Xavier Figuerola 
(saxo, soprà i tenor), Xavier Al-
gans (piano), Pepo Domènech 
(baix elèctric) i Ricard Grau 
(bateria). Afro Blue es carac-
teritza pel mestissatge d’estils i 
una posada en escena fresca i 
divertida que alguns han batejat 

com latin-jazz-lúdico-festiu. “Els 
qui pensin que la música no 
té fronteres i que el jazz pot 
donar cabuda en el seu si a 
molts d’altres estils, gaudiran 
d’un magnífi c concert”, afi rma 
el coordinador del cicle de jazz 
de l’Abi, Andreu Fàbregas. ‘Brut 
& Nature’ es va editar al 2009 
per commemorar el desè ani-
versari de la banda. L’entrada 
individual costa 7 euros, però 
per als grups a partir de de tres 
persones és de 5 euros.  

Fernando Hucha exposa 
fotografi es al Kursaal 
L’autor va regentar un establiment de fotografi a a Can Sant Joan

Fernando Hucha, al costat d’un autoretrat el dia de la inauguració de la mostra al Kursaal

Laura Grau | Redacció
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La UE Sant Joan Atlètic ha fet 
canvis a la banqueta a manca 
de set jornades perquè acabi 
la lliga per donar un revul-
siu a l’equip amb l’objectiu 
d’assegurar-se la permanència 
a la Primera Territorial. El con-
junt montcadenc ocupa la sise-
na posició per la cua al Grup 
Segon amb 31 punts, un lloc 
preocupant perquè enguany hi 
podria baixar més equips dels 
tres últims a causa dels descen-
sos compensats de categories 
superiors. A les últimes jorna-
des, els homes de Marcos Her-
moso i Marc ‘Pitu’ Rodríguez 
han perdut al camp del Bon 
Pastor (2-0) i a casa davant el 
Llefi à per 0-3. Precisament, en 
acabar aquest matx, el cos tèc-
nic va plantejar a la diretiva del 
Sant Joan que seria bo un canvi 
“per fer reaccionar la planti-
lla a les últimes jornades”, 
ha indicat Rodríguez, qui ha 
manifestat la seva voluntat de 
continuar vinculat al club. En 
aquest sentit, el president, José 
González, ha acceptat la pro-
posta dels tècnics. “Hem de 
posar tots els mitjans perquè 
l’equip es mantingui a Pri-
mera”, ha manifestat el màxim 
responsable del club.
El nou entrenador és Oswal-
do Leboso, argentí de 55 anys 
que té el títol d’entrenador na-

cional i, en l’actualitat, dóna 
classes a la Federació Catala-
na de Futbol. Ha format part 
del cos tècnic de clubs com el 
Badalona, de Tercera Divisió, 
i el Vista Alegre, el seu últim 
equip, a Preferent. També ha 
estat el tècnic d’altres conjunts 
com el Barceloneta i el desapa-
regut Hospitalet Atlètic. El nou 
entrenador va ser presentat a la 
plantilla el 15 d’abril i ja diri-
girà l’equip en el matx contra 
el Molletense, el dia 18.
D’altra banda, la directiva del 
Sant Joan ha avançat que la re-
captació del partit del pròxim 2 
de maig al camp municipal de 
Can Sant Joan es lliurarà ínte-
grament a la Fundació Projecte 
Home, amb una seu a Vallença-
na, que treballa per ajudar per-
sones drogodepents.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

Esports
laveu.cat/esports

MARXA A PEU
El Cim organitza els dies 8 i 9 
de maig la 26ena edició de la 
caminada a Montserrat

ELS ESCACS, SALVATS
La UE Montcada ha aconseguit la 
permanència a la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya

PÀG. 29 PÀG. 29

El Sant Joan canvia l’entrenador per 
donar un revulsiu a falta de 7 matxs
Oswaldo Leboso és el nou tècnic en substitució del tàndem format per Marcos Hermoso i Marc Rodríguez
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Éric Calvo intenta una acció individual per la banda dreta en la derrota a casa contra el Llefi à

L’Escola deixa 
el darrer lloc 
en empatar a 
Blanes a 4 gols  

L’equip femení de l’EF Montca-
da ha deixat l’última posició del 
Grup Segon de Primera Divisió 
després de treure un empat a 
quatre gols al camp del Blanes, 
fi ns llavors l’antepenúltim amb 
7 punts. Les montcadenques 
s’han vist benefi ciades per la 
incompareixença del Vic en 
la seva visita al terreny de joc 
de l’Espanyol, motiu pel qual 
la Federació ha sancionat el 
conjunt osonenc amb 3 punts 
menys i, com que en tenia 7, es 
col·loca cuer amb un menys que 
l’Escola. Aquesta és una bona 
notícia per a l’equip de Pere Ri-
cart, el nou entrenador, qui s’ha 
marcat com a objectiu aconse-
guir la permanència a la catego-
ria tenint en compte que només 
baixarà el darrer classifi cat.  A 
la pròxima jornada, el femení té 
un matx molt important ja que 
es desplaçarà al camp del Vic.

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Escola ha sortit de l’última posició

FUTBOL. PRIMERA TERRITORIAL

El Santa Maria, a dos punts del descens 
La UE Santa Maria ha enca-
denat una ratxa negativa de 
resultats que l’han situat a tan 
sols dos punts de la zona de 
descens al Grup Sisè de Segona 
Territorial. L’equip d’Antonio 
Conejero no guanya des del 
passat 6 de març al camp del 
Carolinense. D’aleshores ençà, 

ha encaixat quatre derrotes, les 
últimes contra el Sant Andreu 
de la Barca per 4-0 i a l’estadi 
de la Ferreria per 1-2 contra el 
Can Deu, un rival directe en 
la lluita per la permanència. El 
conjunt de Terra Nostra està 
patint en la recta fi nal de la tem-
porada moltes baixes per lesió, 
una situació que s’agreuja amb 

les nombroses expulsions. El 
Santa Maria tampoc va poder 
treure profi t del partit ajornat 
al minut 45 al camp de La Pla-
nada amb el resultat de 0-1. La 
segona meitat es va jugar el 8 
d’abril i, al fi nal, el Santa Maria 
no va poder passar de l’empat 
tot i anar guanyant per 1-3 a 
falta de pocs minuts.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Un CD Montcada reforçat   
suma dos resultats positius
El conjunt verd va vèncer el Guíxols per 1-0 i va empatar a 3 al camp del Marianao 

El CD Montcada, que ha recu-
perat alguns jugadors lesionats, 
s’ha refet de la mala ratxa amb 
dues jornades consecutives 
sumant dos resultats positius 
davant de rivals directes en la 
lluita per mantenir-se a Primera 
Catalana. Els locals, entrenats 
per Jaume Creixell, van acon-
seguir una victòria a l’estadi de 
la Ferreria contra el Guíxols per 
1-0, amb un gol en pròpia porta 
del rival al minut 71 en intentar 
refusar una centrada de Carrión 
per la banda després d’un con-
tracop. El triomf va ser molt ce-
lebrat per la plantilla perquè no 
es guanyava un matx des del 21 
de febrer al camp del Sants. 

Els verds també van sumar en 
el seu desplaçament al camp del 
Marianao Poblet, on van empa-
tar a 3 gols en un matx amb una 
part per a cada equip. 

Gol ‘in extremis’. A la primera 
meitat, el rival va jugar millor 
que els montcadencs, que es van 
mostrar força nerviosos. El Ma-
rianao es va avançar en el mar-
cador al minut 17, però el CD 
Montcada va igualar l’electrònic 
en transformar Carrión un pe-
nal al minut 23. L’alegria verda 
va durar poc perquè el rival va 
tornar a marcar en materialitzar 
una pena màxima. Amb el 2-1 es 
va arribar al descans.
A la represa i després d’uns can-

vis, el Montcada va oferir una 
millor imatge. Els montcadencs 
van neutralitzar l’avantatge amb 
un gol de Garzón al minut 66, 
però al 69 el Marianao Poblet va 
fer el 3-2. Els verds, que no van 
tirar la tovallola en cap moment, 
van obtenir la recompensa al 
seu treball amb un gol de Rubén 
al darrer minut en culminar un 
contraatac amb una vaselina per 
sobre del porter. 
“Per a nosaltres, cada partit 
és a vida o mort perquè en-
trem en la fase més decisiva 
de la lliga”, ha dit l’entrenador. 
A manca de vuit partits, el CD 
Montcada ocupa la quinzena 
posició –el sisè per la cua– amb 
35 punts.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Iván Peralta llueix el braçalet de capità en la victòria a casa davant el Guíxols

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

HANDBOL

La Salle Iste, sotscampiona de 
la lliga de Primera Catalana

Una derrota sempre fa mal 
però, quan és a la fi nal pel títol 
de la Lliga de Primera Catalana, 
podria ser encara més dolorosa. 
La Salle Iste va perdre per 26 a 
14 contra el Valldoreix en la fi nal 
però, lluny de les cares llargues 
i decebudes, les montcadenques 
van saber valorar la recompensa 
d’arribar tan lluny i d’haver su-
perat per 22 a 29 en semifi nals el 
Tortosa, l’amfi trió de la fase fi nal 
que encara no havia perdut cap 
matx aquesta temporada. “Al 
principi de la campanya, nin-
gú apostava per nosaltres, però 
hem anat fent bé la feina, que-
dant primer segones de grup 
de la fase regular i, després, 
guanyant contra pronòstic el 
gran favorit, el Tortosa”, ha 
indicat la jugadora Marta Casa-
juana. A la fi nal, disputada el 28 
de març, la plantilla d’Esperanza 
Hoyos va pagar car el gran es-
forç del dia anterior a la semifi -
nal, amb gran desgast físic. 

Handbol masculí. La Salle ha 
acabat la Lliga Catalana amb 
una victòria a la pista del Po-
blenou, el tercer classifi cat, per 
32 a 38 en un gran matx dels 
montcadencs. Els homes de Dí-
dac de la Torre van controlar el 
partit en tot moment, anant sem-
pre per davant en el marcador. 
L’entrenador està molt satisfet 
perquè “l’equip ha complert 

l’objectiu de la permanència 
amb bona nota”. La Salle mas-
culí ara començarà la competi-
ció de la Copa Catalana.  
L’equip tècnic ja busca incor-
poracions necessàries per refor-
çar la plantilla per a la propera 
temporada i “poder lluitar per 
nous objectius”, ha indicat 
l’entrenador, que veu un bona 
projecció de futur per a l’equip.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip va perdre la fi nal contra el Valldoreix per 26 a 14 i va eliminar en semifi nals el Tortosa

 Torna Germán però es lesiona Iván Peralta
La notícia positiva als dos da-
rrers partits ha estat el retorn del 
davanter Germán després d’un 
any i mig allunyat dels terrenys 
de joc a causa d’una lesió que 
el va fer passar per quiròfan. 

L’equip s’ha reforçat amb el re-
torn de Nacho Garzón. La nota 
negativa és la greu lesió d’Iván 
Peralta, que haurà de ser operat 
del genoll i estarà de baixa uns 
set mesos  | SA

El Mausa segueix optant 
a l’ascens de categoria

FUTBOL SALA. PRIMERA  B

L’FS Mausa Montcada es troba 
a la part alta de la classifi cació 
de Primera B amb 42 punts. 
Els homes de Juan Antonio 
Jaro van guanyar el darrer 
matx disputat a la pista de La 
Unión per 2-4, tot i viatjar amb 
les absències de Javi, Raúl, 
Jonathan i Mario, aquest úl-
tim sancionat. El Mausa es va 
reforçar amb la presència de 
Pane, del sènior B, i del juvenil 

Maru. Va ser un matx difícil, 
en què els locals van exhibir el 
seu millor joc a la segona part. 
“El millor del partit va ser el 
resultat perquè anàvem molt 
mermats d’efectius”, va dir el 
tècnic. Una setmana abans, el 
Mausa va salvar un punt en els 
últims minuts contra el Bosco 
Rocafort, amb qui va empatar 
a 3 gols al pavelló Miquel Po-
blet. “Vam fer un mal partit”, 
ha dit Jaro.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La plantilla i el cos tècnic amb el trofeig del sotscampionat després de jugar la fi nal
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Cara i creu del 
Valentine amb 
equips de dalt

El Valentine va jugar el millor 
partit de la temporada contra 
el Palamós, fi ns llavors un dels 
líder del Grup Tercer de Prime-
ra Catalana. Els montcadencs 
van aconseguir una victòria 
espectacular per 96 a 77 en un 
matx per emmarcar. Però una 
setmana més tard, el Valentine 
no va poder superar El Mas-
nou a domicili, on va caure per 
58 a 52 en un matx en què els 
locals van tenir molta mala sort 
en atac, ja que només va fer un 
triple de 35 intents. D’altra 
banda, el CB Montcada ha 
iniciat el procés per renovar la 
directiva, presidida per Rosa 
Olivares.

El Valentine va guanyar el Palamós a casa
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La UE Montcada manté la 
plaça a la Divisió d’Honor

La UE Montcada s’ha assegu-
rat la permanència a la Divi-
sió d’Honor al Campionat de 
Catalunya per equips després 
d’haver aconseguir la victòria 
contra el Lleida, el quart clas-
sifi cat, per 4-6 a manca d’una 
ronda perquè acabi la compe-
tició. Els locals, enguany amb 
un equip més modest a causa 
de la retallada de pressupost, 
han hagut de patir de valent per 
mantenir a la màxima catego-
ria. El Montcada es troba a la 
setena posició amb 5 punts. A 
la última jornada, els montca-
dencs jugaran a casa contra el 
Sant Adreu, el desè classifi cat 
amb 3’5 punts. “Estem molt 

contents perquè hem salvat la 
categoria, ha estat un campio-
nat difícil”, ha dit el president, 
Jaume Izquierdo.

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

Els locals van superar el Lleida per 4-6 a manca d’una ronda

El Cim organitza 
la marxa a peu 
el 8 i 9 de maig 

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, organitza 
els dies 8 i 9 de maig la vint-
i-sisena edició de la marxa 
a peu a Montserrat, que co-
mençarà de l’escola La Salle a 
les 19h i té prevista l’arribada 
a l’emblemàtica muntanya a 
partir de les 8h de l’endemà. 
Les inscripcions es podran fer 
del 19 d’abril al 5 de maig a la 
botiga Vilarrasa Homes (Ma-
jor, 69), la farmàcia Relat (av. 
Catalunya, 65) i el col·legi La 
Salle. El preu és de 20 euros 
–15 per als socis d’El Cim– 
que inclou la samarreta com-
memorativa, mocador, avitua-
llaments i l’autocar de tornada. 
La marxa té un trajecte de 53 
quilòmetres entre Montcada i 
el monestir de Montserrat. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS 

El Can Cuiàs A va empa-
tar a 4 contra el Papiol en 
un bon partit on els locals 
sempre van anar a remolc 
en el marcador. La primera 
part va acabar amb 2-3 i, a 
la represa, va continuar el 
domini visitant fi ns al defi -

nitiu empat a 4. En aquest 
matx se li va retre home-
natge al capità José María 
Vecino, que s’ha retirat. 
D’altra banda, el matx a 
la pista de La Sardana s’ha 
ajornat per la mort d’un fa-
miliar d’un jugador | SA

> El CEAV escala a la Foradada
 El Centre Espeleològic Alpí Vallesà, amb seu a Can Sant 
Joan, va organitzar el 27 de març una sortida per prac-
ticar la instal·lació de rapels i la progressió vertical a la 
Foradada, ubicada al Parc Natural de Sant Llorenç de 
Munt i l’Obac, a la foto. D’altra banda, els dies 23, 24 
i 25 d’abril, l’entitat proposa una altra excursió per fer 
espeleologia a l’avenc de la Grallera, a Lleida  | SA

El Montseny-CEB Can 
Sant Joan va guanyar el 
derbi local de bàsquet con-
tra l’Elvira-La Salle per 67 
a 75, disputat el 27 de març 
al gimnàs municipal de la 
Zona Esportiva Centre. 
Els de Can Sant Joan, amb 
només 6 sèniors i baixes 
importants, van sortir a la 
pista amb molta intensitat 
i gran encert en atac que 
els va permetre arribar a 
tenir un avantatge de 18 

punts que, a la fi  dels dos 
primers quarts, era de 16. 
A la represa, la diferència 
es va mantenir, tot i que 
al darrer quart, l’Elvira va 
prémer l’accelerador i es va 
apropar a tan sols 5 punts. 
Finalment, el Sant Joan va 
saber aguantar el resultat, 
malgrat que la plantilla va 
arribar al fi nal molt cansa-
da per la falta de banqueta. 
L’Elvira és quart amb 40 
punts i el Can Sant Joan 
cinquè amb 37. 

El derbi entre l’Elvira i el Can Sant Joan va ser molt intens i vibrant

Els locals van empatar a 4 gols contra el Papiol  

El matx va ser molt intens i vibrant (67 a 75)

El sènior A és tercer per la 
cua amb un matx menys

El Can Sant Joan guanya 
el derbi contra l’Elvira

> Cinquena victòria de La Salle B
El sènior B de La Salle ha aconseguit la cinquena victòria de 
la temporada a la lliga de Tercera Catalana en superar l’Aula 
per 25 a 23. L’equip està fent una trajectòria irregular des de 
l’inici de la campanya i compta amb pocs efectius ja que ha 
hagut de nodrir en diverses ocasions el sènior A quan estava 
castigat per les lesions. Al darrer desplaçament va guanyar el 
Ripollet per 18 a 35 | SA

El Can Cuiàs A va empatar a 4 contra el Papiol a casa
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> El Mausa B segueix líder a Tercera
El Mausa B es troba a la primera posició al Grup Sisè de Ter-
cera Divisió, després d’haver sumat una nova victòria contra 
el Can Calet per 4-1. Per la seva banda, l’equip sènior de l’EF 
Montcada va golejar l’Inter Sentmenat Diagonal, el sisè clas-
sifi cat, per 11-2. Els montcadencs, entrenats per Raül Rivas, 
ocupen l’antepenúltim lloc del Grup Segon de Segona Divisió 
amb 20 punts | SA

> La Volta a Catalunya passa per la C-17
La Volta Ciclista a Catalunya va travessar Montcada el 28 de març per 
la C-17. Els millors equips i ciclistes del panorama nacional i interna-
cional van creuar el municipi en una etapa de prop de 100 quilòmetres 
que unia el CAR de Sant Cugat amb el circuit de Montmeló.
D’altra banda, la montcadenca Anna Villar, de l’Ayala Syncros Team,  
lidera la classifi cació del Superpretigio Massi-Open de Espanya RFEC 
2010, amb un marge de 45 punts de diferència respecte la segona 
clasisfi cada. A les últimes proves disputades, la corredora local va 
guanyar la prova que va tenir lloc a Huelva el passat 28 de març. 
Villar també va participar l’11 d’abril a la tercera cursa del campionat, 
que es va fer a Avilés (Astúries), on va acabar en segona posició, per 
darrera de la corredora asturiana Rocío Gamonal, la segona de la clas-
sifi cació general  | SA
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Els montcadencs salven la categoria
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L’equip infantil de l’AE 
Montserrat Miró s’ha pro-
clamat sotscampió de la 
Copa Catalana. El con-
junt montcadenc va per-
dre la fi nal contra el Sant 
Llorenç de Terrassa per 
9-2, disputada el passat 27 
de març. A la semifi nal, 
l’equip local va superar el 
Riudaura A, de Girona, 
per 4 a 2. Un dels nois de 
la plantilla montcadenca, 
Luis Hernández, va ser es-
collit el millor jugador del 
campionat. “Estic molt 
contenta perquè l’equip 

ha fet una bona pro-
gressió tenint en compte 
que molts jugadors van 
començar a practicar 
aquesta disciplina al se-
tembre”, ha explicat l’en-
trenadora, Lídia Fos.

Mundial. Cinc jugadors del 
Montserrat Miró han par-
ticipat amb la selecció cata-
lana sots-19 a la Copa del 
Món, disputada a Holan-
da del 2 al 4 d’abril: Dani 
Blanco, Aitor Sierra, Marc 
Castillo, Alba Navarro i 
Irina Casado. Catalunya 
va ser la vuitena. 

El Club de Gimnàstica La 
Unió de Mas Rampinyo 
ha fet un bon paper a la fi -
nal del Campionat Comar-
cal de gimnàstica rítmica, 
disputat a Cerdanyola. 
En categoria prebenjamí, 
la montcadenca Mireia 
Vargas va aconseguir la 
medalla d’or amb una 
pun tuació fi nal de 6’80, 
gairebé un punt més que la 
segona classifi cada. En in-
dividual, les alevins Yaiza 
Rodríguez i Irene Crespo 
van acabar en quart i cin-
què lloc respectivament. 
Per equips, La Unió també 
va guanyar un guardó de 
plata en benjamí i un de 
bronze a prebenjamí.

Final catalana. La Unió 
també va participar el 10 
d’abril a la competició de 
classifi cació al Campionat 
de Catalunya, que es va 

fer a Vilanova del Camí. 
Hi seran a la fi nal de la 
modalitat de pilota Nata-
lia Riera, que va acabar en 
tercera posició; Ana María 
Gómez, que va ser la cin-
quena i Gemma Moreno, 
que va fi nalitzar en desè 

lloc. També va participar 
Tania Palomino, però no 
va aconseguir el passi al 
Campionat de Catalunya, 
ja que va ser la dissetena 
en l’especialitat de mans 
lliures.
L’entrenadora de La Unió,  

Pilar Cañero, ha lloat el 
gran esforç de les gim-
nastes montcadenques. A 
partir d’ara, les noies tenen 
competició cada cap de set-
mana. Al juny hi haurà la 
tradicional exhibició al pa-
velló Miquel Poblet.

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Les gimnastes de La Unió que participen aquesta temporada a les diferents competicions d’arreu de Catalunya 

Sílvia Alquézar | Redacció

El preinfantil ocupa el segon 
lloc i es manté imbatut a casa

El conjunt preinfantil del 
Valentine es troba a la 
segona posició al Grup 
Segon del Nivell B-2, amb 
només dues derrotes, 
ambudes  fora de casa. 
L’última va ser precisa-
ment a la darrera jornada 
contra l’AECAM de Mal-
grat per 54-44 en el que, 
segons el tècnic, Javi Resa, 

va ser “el pitjor partit de 
la temporada perquè no 
ens va sortir res”. Mal-
grat aquesta ensopegada, 
l’entrenador està molt 
content amb la plantilla, 
perquè “està treballant 
bé i, dia a dia, millo-
ren a nivell individual 
i col·lectiu”. El preinfan-
til està oferint a casa un 
gran nivell, ja que encara 

no ha perdut cap partit. 
És la primera temporada 
que juguen a pista gran 
però “s’han adaptat bé”, 
ha manifestat l’entrenador, 
qui ha lloat el grup perquè 
està molt unit, tot i que a 
principi de la campanya 
actual hi va haver noves 
incorporacions que ja 
s’han acoblat bé a la resta 
de la plantilla.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El club de wu-shu de 
Montcada ha fet un gran 
paper a la Copa Medi-
terrània, amb 10 podis. 
L’equip de la categoria de 9 
a 12 anys format per Jordi 
Ruaix, Daniel García i Al-
bert Mijares va guanyar la 
medalla d’or en mà buida i 
la de plata en arma llarga. 
El júnior Julio Álvarez va 

obtenir el guardó de plata 
en mà buida i arma llarga 
i la també júnior Andrea 
Valenzuela va ser plata 
en semisanda i bronze en 
arma llarga. També van 
participar en representació 
de Montcada Andrea Cen-
dón, Adam Rodríguez, Ar-
nau Borobia i Joan Ureta. 
L’entrenador del club local 
és Emilio Guirado.

Montcada triomfa a 
la Copa Mediterrània

WU-SHU 

Tània Lozano  | Redacció
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El Club La Unió aconsegueix tres 
medalles al Campionat Comarcal
L’entitat va obtenir un guardó d’or en categoria individual, un de plata i un de bronze per equips

> L’EN Montcada disputarà la fi nal  
comarcal el 17 d’abril a Barberà   
L’Escola de Natació de Montcada participarà el 17 d’abril a la 
fi nal comarcal, que tindrà lloc a la piscina de Barberà. L’equip 
montcadenc té opcions de fer un bon paper tenint en compte 
els bons resultats aconseguits a les quatre jornades prèvies que 
s’han disputat. L’última va ser a Badia i Montcada va obtenir un 
total de 14 triomfs en les diferents modalitats i categories. Cal 
destacar els primers llocs de la benjamí Claudia Garrote, dels 
infantils Joan Grau i Eva Coy i del cadet Léster Escrigas | SA
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Els participants del club de wu-shu de Montcada a la Copa Mediterrània
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El preinfantil és segon del Nivell B
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BÀSQUET. CB MONTCADA

L’equip, dirigit per Javier Resa, ha perdut el darrer matx a la pista de l’AECAM

L’infantil del M. Miró, 
sotscampió català

KORFBAL

Silvia Díaz | Redacció

L’equip infantil de l’AE Montserrat Miró ha quedat segon de la Copa
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Cinc jugadors sèniors han participat al Mundial 
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’aleví A treballa amb molta il·lusió 
per millorar el joc i els resultats

L’equip Aleví A de l’EF 
Montcada segueix treba-
llant amb il·lusió per millo-
rar el joc i els resultats, que 
en aquesta temporada no 
l’estan acompanyant gaire. 
El conjunt local es troba a 
l’última posició al Grup 25 
de Segona Divisió amb no-
més 3 punts. Des de fa un 
mes, el nou tècnic és Da-
niel Baena, que substitueix 
en el càrrec a Joaquim Ri-
cart per motius personals. 
“L’objectiu és seguir mi-
llorant”, ha manifestat el 
tècnic, qui ha lloat la qua-
litat humana del grup i les 
seves ganes d’aprendre. La 
plantilla està formada per 
nois de primer i segon any 

que, tot i que només han 
empatat tres partits en tota 
la lliga, “no estan desani-
mats”, ha dit Baena, amb 
qui l’aleví A ha sumat 
dos empats en un mes. 
A les dues últimes jorna-
des, però, els resultats no 
han estat positius, ja que 
l’equip ha perdut contra 
el Martorelles per 0-3 i da-
vant del Lliçà per 2-8.

Futbol femení. L’EF Mont-
cada ha iniciat una cam-
panya per captar jugado-
res majors de 12 anys. Les 
interessades es poden pas-
sar els dijous, a partir del 
22 d’abril, de 19 a 20h, pel 
camp municipal de Can 
Sant Joan.

FUTBOL SALA. FS MAUSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El prebenjamí A es troba a un 
pas de ser campió de la lliga

L’equip prebenjamí A de 
l’FS Mausa Montcada 
es troba a un pas de ser 
campió de la lliga comar-
cal on participa a manca 
encara de dues jornades 
perquè acabi la competi-
ció. El conjunt local, for-
mat per nois d’entre 6 i 8 
anys, va perdre després 
de dos anys d’estar imba-
tut en caure derrotat a la 
pista del Polinyà per 8 a 

7 en l’última jornada de 
lliga disputada. Els mont-
cadencs ja van aconseguir 
la victòria fi nal a la darre-
ra temporada.

Segon conjunt. D’altra 
banda, el prebenjamí B, 
composat per un grup de 
vuit jugadors d’entre 5 i 6 
anys, competeix a la lli-
ga escolar del Consell de 
l’Esport Escolar de Mont-
cada (CDEM), on va mi-

llorant progressivament.  
Un dels responsables de 
l’Escola del Mausa, José 
Andrés, s’ha mostrat 
content perquè “aquesta 
temporada tenim prop 
d’una vintena de nois”. 
L’objectiu del club és for-
mar jugadors que puguin 
anar pujant a les catego-
ries superiors. “L’Escola 
pretén iniciar els més 
petits en l’esport”, ha in-
dicat Andrés.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip masculí segueix 
viu en la lluita pel títol 
de Primera Catalana. Els 
montcadencs han acabat 
primers del Grup B a la 
tercera fase del campionat 
de lliga. Els nois de Luis 
Canalejas han guanyat tots 
els partits disputats, sent 
els líders amb 12 punts. 
A la darrera jornada, els 
locals van obtenir una va-
luosa victòria a casa contra 
el Banyoles per 26 a 23. 
D’altra banda, el con-
junt juvenil es manté a 
la cinquena posició amb 
20 punts després d’haver 

perdut a la pista del Sant 
Esteve de Palautodera per 
39 a 31. Dos jugadors del 
juvenil, Josep Domingo i 
Ángel González, han estat 
convocats amb la selecció 
catalana aprofi tant les va-
cances de Setmana Santa.
Pel que fa al cadet, l’equip 
es troba a la novena posició 
amb 10 punts. Al darrer 
matx, l’equip va perdre 
per només un gol (32-33) 
contra el Terrassa. Respec-
te l’infantil femení, l’equip 
ha iniciat la segona fase de 
la lliga, on va començar 
amb una victòria a la pista 
del Barberà per 14 a 22.

L’infantil masculí opta 
al títol de Primera

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle infantil lluita per proclamar-se campió de Catalunya de Primera
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> L’EF Montcada suma dos triomfs
L’equip juvenil de l’Escola de Futbol Montcada ha sumat 
dues noves victòries al Grup 25 de Segona Divisió. Els 
montcadencs, dirigits per Alejandro Salas, van vèncer la 
Torreta per 1-3 i el Vilamajor, empatat a punts a la classi-
fi cació, per 5-0. Els locals es troben a la zona mitjana de  
la taula amb 31 punts. Per la seva banda, el juvenil del 
CD Montcada segueix al capdavant de la classifi cació 
del Grup 24 de Segona Divisió amb 62 punts. Els nois 
de Juan Meca van superar el Martorelles per 4-1 i, una 
setmana abans, van guanyar el Santa Perpètua per 1-2. 
El CD Montcada té el dia 18 (18.30h) a Cerdanyola, el 
segon, un matx clau per aconseguir l’ascens | SA
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L’entrenador, Daniel Baena, s’ha fet càrrec de l’equip recentment i destaca la qualitat humana del grup

Una jugada del partit entre l’aleví A i el Martorelles a l’estadi de la Ferreria
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El conjunt prebenjamí A és a punt de proclamar-se campió a manca de dues jornades perquè acabi la competició

El Can Cuiàs 
cadet perd 
amb el líder 

El conjunt cadet de futbol 
sala de l’Associació Espor-
tiva Can Cuiàs va perdre a 
la pista del líder, el Caspe, 
per 5 a 3 en un matx in-
tens que es va decidir a la 
segona part. L’entrenador, 
Matías Ruiz, ha lloat la 
plantilla pel gran esforç 
que va fer, sobretot al se-
gon període per remuntar 
el marcador advers de 3-1 
del primer temps. 
Els montcadencs van pré-
mer l’accelerador i van 
igualar l’electrònic, però 
el Caspe va tornar a mar-
car per dos cops més en 
aprofi tar la falta de ban-
queta del Can Cuiàs.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El cadet va perdre contra el Rapid



Marga Cayuela
A contrarrellotge. L’última pel·lícula protagonitzada per Harrison Ford, Medidas extraordinarias, 
ha donat a conèixer a l’opinió pública la malaltia de Pompe, un tipus de glucogenosi que provoca 
atròfi a muscular. Es tracta d’una patologia degenerativa que és especialment greu per als infants, en-
cara que també es pot manifestar en l’edat adulta, com és el cas de la montcadenca Marga Cayuela, 
de 45 anys. Ella va tenir els primers símptomes fa 9 anys, quan va començar a perdre força a les 
extremitats i a caminar amb difi cultat. Com altres malalts de Pompe, si no comença a rebre tracta-
ment aviat, acabarà els seus dies en una cadira de rodes i amb respiració assistida. De moment, a 
l’hospital de la Vall d’Hebron, després de cinc anys d’exploracions, li han denegat la medicació amb 
l’argument que no està provada la seva efi càcia, però Marga no renuncia a lluitar pels seus drets com 
a malalta i, sobretot, pel seu futur.  

“El temps va en contra 
meu, però no em rendeixo”

Quan va començar el seu via crucis 
particular?
Fa nou anys, després de tenir el meu 
segon fi ll. Vaig començar a sentir-me 
cansada, sense forces, fi ns al punt 
que vaig deixar voluntàriament la feina 
perquè no em veia capaç de rendir. 
Com va saber que tenia la malaltia 
de Pompe?
Primer em van fer unes proves per 
descartar que tingués un problema al 
maluc, perquè vaig començar a ca-
minar malament. Aleshores, a través 
d’una electromiografi a, es va veure 
que es tractava d’una distròfi a mus-
cular. Al 2005 em van derivar a la Vall 
d’Hebron i allà em van dir que tenia 
glucogenosi però, com n’hi ha de dife-
rents tipus, no em van confi rmar que 
fos Pompe. De fet, ho he sabut des-
prés d’insistir que em fessin un estudi 
genètic, una prova que en poques set-
manes et proporciona el diagnòstic.

I quin tractament li van donar?
Cap ni un, ni una aspirina. Durant 
cinc anys m’han estat fent proves 
que només han servit per consta-
tar el meu deteriorament físic, però 
no he rebut cap tractament. Tinc la 
sensació d’haver perdut cinc anys 
molt valuosos. Jo estava confi ada 
d’estar en bones mans i ara veig que 
han estat marejant la perdiu per aca-
bar dient-me que no em donaran el 
tractament perquè no està provada la 
seva efi càcia.  
No creu que tot plegat és una excu-
sa perquè el tractament és car?
No tinc cap mena de dubte, perquè 
costa més de 150.000 euros l’any, però 
això no és culpa meva. Es gasten molts 
diners en altres coses que no són tan 
importants i en què no estan en joc la 
vida i la salut de les persones. 
Com ha encaixat la notícia?
El sentiment és d’impotència barre-

jada amb ràbia. Me la van donar 
per carta el mateix dia que es feia 
al Baricentro el passi de la pel·lícula 
Medidas extraordinàries en suport 
als malalts de Pompe organitzada per 
l’Asociación Española de Enfermos de 
Gluogenosis (AEEG) i on vaig explicar 
el meu cas. Casualment a l’acte va ve-
nir una noia de Castellar a la qual li van 
diagnosticar la malaltia fa tres anys i 
en fa dos que rep el tractament.

I com es troba aquesta pacient?
Molt millor. Amb la medicació i fi sio-
teràpia ha recuperat una part de la 

força que havia perdut a la muscula-
tura i ha guanyat en qualitat de vida.
Un cas per encoratjar-la.
És clar que sí. D’una banda, t’anima 
força, però inevitablement no deixes 
de preguntar-te per què ella sí i jo no. 
Sé que el temps juga en contra meu, 
pèro no em rendeixo. M’adreçaré a 
centres hospitalaris on tractin malalts 
de Pompe, com l’Hospital de Sant 
Pau o Bellvitge. 
Encara confi a en la sanitat pública?
No he perdut l’esperança, perquè 
conec casos de malalts que sí es-
tan sent atesos. El que m’agradaria 
és que la meva experiència ser-
vís per donar un toc d’atenció so-
bre la indefensió en què, de ve-
gades, es pot sentir un malalt.
L’alcalde ha dit que transmetrà el 
seu cas a la consellera de Salut.
Li agraeixo el gest i estic esperant la 
resposta. No perdo l’esperança que 

a la Vall d’Hebron s’ho repensin i em 
donin el tractament.
És difícil pensar en el futur quan es 
pateix una malaltia degenerativa?
No negaré que és difícil ser optimis-
ta i que, sovint, et sents deprimida, 
però intento sobreposar-me, sobretot 
per la família. El que sí és important 
és que la gent prengui consciència 
que aquesta patologia, tot i que ofi -
cialment només hi ha una cinquan-
tena de malalts diagnosticats a tot 
Espanya, segurament afecta més 
persones i és especialment agressiva 
en el cas dels infants. A la pel·lícula 
d’Harrison Ford es dóna una imatge 
maquillada dels nens protagonistes, 
la realitat és molt més crua i dura.
Què es pot fer per ajudar?
Per exemple, fer-se soci de l’AEEG, 
només costa 30 euros l’any. Aquesta 
entitat lluita perquè es destinin més 
diners a investigar sobre la malaltia.

“No és culpa meva que 
el tractament sigui car. 
Es gasten molts diners 
en altres coses que no 
són tan importants”
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malalta de Pompe

A títol personal
PILAR ABIÁN


