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Els arguments del conseller no fan 
variar l’opinió dels grups municipals
En la trobada amb els portaveus, el 19 d’abril, Baltasar va explicar els motius pels quals la Generalitat aposta per la valorització a les cimenteres

crEMA dE rESiduS A LAfArgE

Actualitat
laveu.cat

El conseller de Medi Ambient i 
Habitatge, Francesc Baltasar, ha 
iniciat una roda de contactes amb  
representants del municipi per 
informar-los sobre la valorització 
de residus a les cimenteres i més 
concretament a Lafarge. El 19 
d’abril es va reunir amb els por-
taveus dels grups representats al 
Ple i el 3 de maig mantindrà sen-
gles trobades amb la Plataforma 
Antiincineració i amb el Comitè 
d’empresa de la factoria –inicial-
ment aquestes entrevistes s’havien 
d’haver fet el dia 26 però s’han 
hagut d’ajornar per problemes de 
salut del conseller.
La trobada amb els portaveus 
–una demanda que el Ple ja va 
expressar en una moció l’any 
2008– no ha fet modificar els po-
sicionaments que tenen els grups 
respecte la valorització. De fet, to-
tes les formacions continuen con-
siderant que, si bé els estudis  fets 
a la planta de Vallcarca (Sitges) 
demostren que aquesta pràctica 
no fa augmentar la contaminació, 
falta disposar d’anàlisis comple-
mentaris sobre l’afectació que la 
cimentera té sobre la salut de les 
persones i, per això, van tornar a 
demanar aquesta informació al 
conseller qui es va comprometre 
a facilitar-la.

“Les dades sobre la cimentera 
de Vallcarca són alentadores, 
tot i així volem disposar del 
mapa de salut mediambiental 

per saber en quina situació ens 
trobem”, va dir l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), tot afegint 
que per obtenir l’autorització 
ambiental per valoritzar, Lafarge 
s’haurà d’adequar a l’ordenança 
sobre contaminació acústica, ja 
que supera els nivells de soroll 
que marca el mapa sònic. Segons 
l’Ajuntament, l’empresa diposa 
des dos anys per fer-ho. L’altre 
soci de govern, CiU, va lamen-
tar el retard amb què el conseller 
s’ha reunit amb els portaveus. 
Respecte la informació aporta-
da per Baltasar, Joan Maresma 
considera necessari “que es 
presentin els estudis de salut 
reclamats pel municipi i que 
s’afronti el debat sobre el futur 
de la cimentera”.

Pel que fa a l’oposició, els porta-
veus d’ICV-EUiA i d’Esquerra 
van expressar al conseller el seu 
rebuig a la proposta no tant pel 
que implica valoritzar, sinó des 
de la consideració que Lafarge 
és una indústria contaminant que 
està massa a prop del nucli urbà 
i, per això, van insistir en què la 
planta s’ha de traslladar. “Això 
només serà possible si hi ha 
consens entre tots els grups, si 
es treballa de forma transver
sal entre tots els departaments 
de la Generalitat i si s’implica 
l’empresa”, va dir Marta Agui-
lar (ERC) qui considera que s’ha 
perdut l’esperit de les mocions 
conjuntes aprovades en el Ple 

tant en contra de la incineració 
com demanant que s’obri el de-
bat sobre el futur de la planta. La 
portaveu del PPC, Eva García, 
va valorar la trobada amb el con-
seller com a satisfactòria, encara 
que no va aportar novetats: “Li 
hem tornat a demanar que el 
Departament de Salut faci un 
estudi actualitzat i més rigurós 
que el que ens va presentar a 
principi d’any sobre l’afectació 
de la cimentera a data d’avui”.

La proposta d’ICV-EUiA. La coali-
ció ecosocialista, malgrat compar-
tir color polític amb el conseller, 

segueix sense coincidir amb la  
proposta de la Generalitat i ha fet 
un comunicat on concreta la seva 
proposta de traslladar la cimen-
tera. En el seu escrit, argumenta 
que provoca molèsties, que està 
massa pròxima al nucli residen-
cial de Can Sant Joan i la Ribera i 
que la zona extractiva cada cop és 
menys utilitzada. El grup conside-
ra que el trasllat de la instal·lació 
pot ser econòmicament viable 
si es fa un planejament urbanís-
tic que permeti requalificar el 
sòl industrial de la cimentera en 
aquells usos que es negociïn amb 
el propietaris dels terrenys per tal 

de generar recursos econòmics. 
Per decidir la nova ubicació de la 
planta, ICV-EUiA considera que 
hauria d’intervenir l’Incasòl, pro-
porcionant terrenys en un espai 
adient. “Aquesta operació s’ha 
de realitzar possibilitant que la 
fàbrica disposi del temps sufi
cient per realitzar les inversions 
necessàries en l’indret de destí, 
sense el cessar la producció i 
conservant els llocs de treball”, 
afegeix el comunicat. L’escrit 
acaba incidint en la necessitat de 
restaurar el Turó, així com la de 
garantir la seva integració dins 
del Parc Natural de Collserola. 

Pilar Abián | Redacció

La Generalitat diu que 
els estudis fets a la 
cimentera de Vallacarca 
donen resultats positius 
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 Lafarge accelera el procés de restauració del Turó que vol fer en 3 anys

Lafarge començarà al mes de maig la restauració mor-
fològica del Turó que compta amb l’aprovació del De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat i està re-
collida en l’Autorització Ambiental atorgada a la pedrera. 
L’actuació no suposarà recuperar l’aspecte original del 
Turó abans de l’explotació per part de la cimentera, 
sinó suavitzar els talussos dels espais on s’han fet ex-
traccions –imatge superior– i dur a terme les tasques de 
revegetació del terreny. “Abocarem uns 900.000 m3 
de terres i recuperarem la biodiversitat pròpia de la 

zona” ha dit el director de la planta, Oswaldo Pereda. 
La restauració es podria dur a terme en un període de 
tres anys. Segons Lafarge, que compta amb l’asses-
sorament de la Universitat de Barcelona, el farcit amb 
terres naturals presenta beneficis evidents des del punt 
de vista mediambiental davant d’altres solucions, ja que 
facilita l’estabilitat del terreny i permet reconstruir de for-
ma natural l’estructura del subsòl així com garantir el 
desenvolupament de les espècies vegetals i la biodiver-
sitat pròpia de la zona | PA

ICV-EUiA insisteix en el 
trasllat de Lafarge i ha 
fet una proposta per 
escrit en aquest sentit

03

TROBADES pENDENTS
El 3 de maig el conseller Baltasar es reunirà 
per separat amb la Plataforma Antiincineració 
i amb el comitè d’empresa de Lafarge
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Notícies ACOMIADAMENTS
L’empresa Protasa, en concurs de 
creditors, presenta un ERO que afecta 
més de la meitat de la plantilla

pàg. 10

laveu.cat/noticies

NOVA LÍNIA DE BUS
El centre de Montcada i 
Ripollet, connectats amb 
un servei cada hora

pàg. 6

El Pla Director d’Infraestructures 
(PDI) 2009-2018, aprovat aquest 
mes d’abril per l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM), 
incorpora com a principal nove-
tat per a Montcada i Reixac la 
creació del tramvia que enllaçarà 
en municipi amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), 
passant per Ripollet i Cerdanyo-
la, en un tram de 9 quilòmetres 
i amb una vintena de parades al 
llarg del recorregut. L’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Ar-
rizabalaga (PSC), ha expressat 
que el futur transport suposarà 
una millora en les connexions, 
ja que “sempre hem disposat 
d’un bon servei de transport 
orientat cap a Barcelona, però 
no cap a la resta de poblacions 
de la comarca”. 

No obstant, l’edil ha demanat a 
la Generalitat que abans de tirar 
endavant el projecte “tingui en 
compte les necessitats específi
ques de Montcada per decidir 
el recorregut, per tal que aquest 
nou transport no suposi una 
barrera més i doni servei a tots 
els barris”. L’objectiu de la Gene-

ralitat és que el tramvia, durant el 
seu trajecte, connecti amb les esta-
cions de les línies de Rodalies que 
passen pels municipis implicats: a 
Montcada, amb l’R2 (al centre) i 
l’R3 (Mas Rampinyo) i a Cerda-
n yola amb l’R4 i l’R7. El PDI re-
cull i concreta les actuacions de 
millora de la xarxa viària i ferro-
viària, amb una inversió total de 
25.242 milions d’euros, per do-
nar servei, segons les dades faci-
litades, a 1,4 milions de viatges 
més cada dia. A trets generals, el 
document preveu ampliar mo-
dernitzar i millorar les xarxes 
de metro, tramvia, ferrocarril i 
transport per carretera.

L’Ajuntament demana consens en 
la redacció del projecte del tramvia
Silvia Díaz | Redacció

PLA dirEcTOr d’iNfrAESTrucTurES 2009-2018

Montcada espera 
que el nou servei de 
transport no suposi 
una nova barrera

El document continua apostant pel túnel sota el Turó i el consistori ha reiterat la seva negativa a la infraestructura

 

El Pla aprovat per l’ATM inclou la 
creació de noves infraestructures, 
la renovació de les existents i dóna 
continuïtat al PDI 2001-2010. En 
aquest sentit, el document manté 
l’aposta de la Generalitat per cons-
truir el túnel sota el Turó de Mont-
cada –per escurçar el trajecte dels 
trens que circulen entre Terrassa 
i Barcelona (R4 i R7) i facilitar la 
connexió del futur tramvia amb la 
xarxa de Rodalies–, una infraes-
tructura amb la qual l’Ajuntament 
i la societat civil s’han posicionat en 
contra, ja que, per tal de fer més 
curt el viatge, alguns combois no 
s’aturaran a les estacions de Mont-

cada. “La nostra posició respecte 
el túnel no ha variat, hi estem en 
contra perquè no és necessari i 
perjudicarà els usuaris de les esta-
cions del centre i de Terra Nostra”, 
ha assenyalat Arrizabalaga. 

Altres accions. D’altra banda, el PDI 
manté actuacions que ja s’havien 
plantejat en la redacció de l’anterior 
projecte, com ara el desdoblament 
de la línia de Vic de Rodalies (R3) 
–que al seu pas per Montcada, a ho-
res d’ara, és de via única– i la cons-
trucció ja en marxa del carril per a 
autobusos i vehicles d’alta ocupació 
(VAO) a l’autopista C-58 | SD

Montcada manté l’oposició al túnel del Turó

El pla Territorial 
metropolità es fa 
realitat després 
de 50 anys

La Generalitat ha aprovat de-
finitivament el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona, que 
aplega un 10% de la superfície 
de Catalunya i un 70% de la po-
blació –inclosa la de Montcada 
i Reixac. Després de mig segle 
d’intents, l’àmbit metropolità dis-
posa per primera vegada d’una 
eina dedicada a ordenar el terri-
tori, amb l’objectiu d’evitar la 
dispersió dels nuclis de població, 
potenciar l’activitat econòmica, 
satisfer la demanda d’habitatge, 
preservar el patrimoni natural i 
agrari i l’ús del transport públic. 
El Pla és fruit d’un llarg procés de 
debat i de la resolució de les 2.275 
observacions i suggeriments re-
collits des del 2008 –quan es va 
elaborar l’avantprojecte–, bona 
part de les quals s’han inclòs al 
projecte definitiu. 

Aportacions locals. Des de Mont-
cada, un dels principals objectius 
era la retirada del projecte del 
túnel sota el Turó. El Pla Terri-
torial no ha tingut en compte 
aquesta reivindicació i, de fet, el 
projecte està inclòs al Pla Direc-
tor d’Infraestructures 2009-2018. 
L’Ajuntament també va demanar 
una solució a la platja de vies de 
Montcada Bifurcació, la incorpo-
ració del Turó al parc de Collse-
rola i la seva inclusió al sistema 
d’espais oberts que defineix el 
projecte, així com reconèixer 
l’existència del Bosc d’en Vilaró 
com a urbanització.

Silvia Díaz | Redacció

L’alcalde reclama a la Generalitat que tingui en compte les necessitats específiques de Montcada i que doni servei a tots els barris
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La consulta sobiranista aplega a les 
urnes un total de 2.160 montcadencs

La consulta sobre la independèn-
cia organitzada el 25 d’abril a 211 
municipis de Catalunya va tenir a 
Montcada i Reixac la participació 
més baixa de la comarca, amb un 
7,84%  –podien votar 27.448 perso-
nes majors de 16 anys. Tot i així, 
2.160 ciutadans es van pronunciar 
a les urnes, dels quals 1.906 van 
optar pel Sí (88,32%), 193 pel No 
(8,94%), 59 van ser en blanc (2,73%) 
i només hi va haver 2 vots nuls. 

Distribució per barris. El centre elec-
toral que va concentrar major nom-
bre de sufragis va ser el del col·legi 
Mas Rampinyo, on van votar 388 
persones, seguit de la Unió, amb 
347 paperetes. Al centre, on hi ha-
via tres urnes (Fundació Cultural, 
Abi i Casal el Brot) es van sumar 
795 vots i la resta de sufragis es 
van obtenir als barris de Can Sant 
Joan, Terra Nostra i Montcada 
Nova –les dades es poden consul-
tar al web montcadadecideix.wordpress.
com. Malgrat la discreta participació, 

el col·lectiu Montcada Decideix ha 
valorat positivament la jornada. 
“Organitzar la consulta amb pocs 
mitjans i poca col·laboració per 
part de l’administració era tot 
un repte, per això estem molt sa
tisfets de la resposta ciutadana i 

molt agraïts a tots aquells que hi 
han participat”, va dir el portaveu 
de la plataforma, Josep M. Gómez. 
Montcada Decideix ha fet constar 
que la dispersió dels barris i la im-
possibilitat de disposar d’urnes arreu 
per la manca de cessió de locals mu-

nicipals per part de l’Ajuntament 
han estat un hàndicap alhora de fer 
arribar el missatge als votants. El 
col·lectiu ha destacat que la jornada 
va estar presidida pel civisme i obre 
la porta a futures consultes promo-
gudes per la societat civil. 

Tot i que la participació va ser del 7,84%, la més baixa de la comarca, els organitzadors es mostren satisfets de la resposta

MONTcAdA dEcidEix

Una veïna votant al local dels Diables de Can Sant Joan on es va ubicar una de les urnes de la consulta sobiranista
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La plataforma 
pel Soterrament 
Total convoca una 
nova assemblea

El 6 de maig, a les 20h, a l’Abi, 
la Plataforma Tracte Just-Soter-
rament Total convoca una as-
semblea ciutadana per informar 
sobre en quina fase es troba el 
projecte de soterrament de la lí-
nia de Rodalies de Portbou al seu 
pas pel municipi. De moment, 
les informacions que arriben des 
del Ministeri de Foment són po-
sitives quant a que les obres es 
podrien licitar abans d’acabar 
l’any. Al febrer es va presentar el 
projecte inicial i l’Ajuntament va 
fer al·legacions destinades a mi-
nimitzar l’impacte de les obres.
A l’assemblea és previst que as-
sisteixin tècnics municipals per 
explicar les dades de què disposa 
el consistori. La intervenció pre-
veu la construcció d’un túnel al 
llarg de 3.860 metres, dels quals 
1.300 metres s’executaran amb 
tuneladora –des de Vallbona fins 
a l’alçada del carrer Llevant, de 
la Ribera– i la resta, en trinxera, 
amb el sistema de pantalles amb 
el qual s’ha fet el soterrament de 
la C-17 a Mas Rampinyo.

Pilar Abián | Redacció

Pilar Abián | Redacció
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La direcció de la fàbrica Protasa, 
situada al polígon Molí d’en Bis-
be, ha presentat un expedient de 
regulació d’ocupació (ERO) per 
acomiadar 40 dels 76 treballa-
dors de la planta montcadenca. 
La companyia, dedicada als com-
ponents d’insonorització per a 
l’automòbil, va presentar l’octubre 
passat concurs d’acreedors amb 
un passiu de 22 milions d’euros. 
Al tancament d’aquesta edició, 
l’empresa i els sindicats estaven ne-
gociant millores en les condicions 
d’acomiadament dels afectats, ja 
que el comitè s’ha posicionat en 
contra de la idea inicial de la firma 
–27 dies per any treballat– i de la 
proposta de rebaixar entre un 20 
i un 30% el sou de la plantilla que 
es quedi a l’empresa. 

Accions del comitè. El secretari 
del comitè, Antonio Astorga, ha 
avançat que l’objectiu seria “que 
l’ERO afectés el mínim de per

sonal possible, però si algú ha 
de marxar, que deixi l’empresa 
amb condicions dignes”. Davant 
la voluntat de negociació de la di-
recció, els representants sindicals 
van anul·lar la convocatòria de 
vaga indefinida prevista a partir 
del 27 d’abril. Un dia abans, en 
una reunió al Tribunal Laboral, 
l’empresa va mostrar al comitè la 
voluntat de reunir-se. “Ens hem 
fixat com a marge el 4 de maig, 
quan se celebrarà el judici per 
la demanda que vam interpo
sar perquè l’empresa havia ve
nut les naus a una altra firma 
de la seva propietat”, ha avançat 
el president del comitè, Òscar 
Bartrina. 
Abans de la trobada al Tribunal 
Laboral, els representants sindi-
cals van denunciar que la direcció 
i els administradors concursals 
“estaven fent xantatge a la plan
tilla”, perquè van dir al personal 
que redactarien un informe favo-
rable al tancament de l’empresa. 

criSi 

L’empresa i els sindicats estan negociant les condicions dels acomiadaments dels afectats
Silvia Díaz | Molí d’en Bisbe
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La direcció de protasa presenta
un ERO a que afecta treballadors

La fàbrica de Protasa de Montcada i Reixac està situada al carrer Molí d’en Bisbe

 

Al maig del 2009, els treballadors 
de Protasa, convocats pel comitè, 
van protagonitzar vagues per exigir 
el pagament de nòmines endar-
rerides. A l’octubre, la direcció va 
presentar un ERO temporal amb 
el qual pretenia reflotar la produc-
ció que, al seu parer, estava patint 

els efectes de la crisi del sector de 
l’automoció. “Ens considerem en-
ganyats i hem acabat així per la 
mala gestió de la direcció”, ha 
assenyalat Juan Martín, membre 
del comitè, qui ha explicat que el 
personal encara té pendent el co-
brament de pagues extres | SD

La crisi a l’empresa va començar al 2009

Nous cursos 
d’informàtica per 
a comerciants

La Regidoria de Comerç po-
sarà en marxa al maig un curs 
d’informàtica de nivell I per a 
comerciants, que tindrà lloc al 
Kursaal. Les persones interessa-
des han de contactar amb les ofi-
cines del departament, situades 
al carrer Alt de Sant Pere, 73, a 
Mas Rampinyo. 
L’equipament de Can Sant Joan 
acull a partir del 30 d’abril un 
altre curs de noves tecnologies, 
de nivell II, que el fan els comer-
ciants que ja han  fet el bàsic, en 
les anteriors convocatòries de 
Comerç. Els cursos formen part 
del Pla d’Actuació Comercial 
2010 i pretenen que els establi-
ments es modernitzin a través de 
les opcions que els dóna la infor-
màtica. L’Ajuntament té el suport 
de l’organització Pimestic, dedi-
cada a la diagnosi tecnològica 
dels comerços. D’altra banda, 
la Regidoria està preparant una 
xerrada sobre aquest sector i, 
en breu oferirà un curs de ma-
nipuladors d’aliments, adreçat a 
les persones que treballen en els 
àmbits de la restauració i els co-
mestibles.

Silvia Díaz | Redacció

Una desena de petits i mitjans empresaris del municipi –d’àmbits diversos 
com l’automoció, la fusteria, les arts gràfiques o les assegurances– parti-
cipa a un seminari de dues sessions que Promoció Econòmica imparteix 
del 28 al 30 d’abril al Kursaal. La consultoria System Institut dóna eines 
als assistents per millorar l’obtenció de liquiditat i la seva competitivitat. 
“És molt important que, donat l’actual context de crisi, decidiu poten-
ciar la vostra formació”, va expressar als empresaris el regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU), durant la inauguració del 
curs. Les empreses interessades a millorar la seva relació amb les enti-
tats financeres es poden apuntar a la jornada informativa sobre aquests 
àmbits que tindrà lloc a mitjan de de maig a l’Hotel Ciutat de Montcada, 
a partir de les 9.30h. Les inscripcions es poden fer a les oficines (Alt de 
Sant Pere, 73), per telèfon 935 648 505 o a l’adreça electrònica promo-
cioeconomica@montcada.org | SD

L’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat ha ordenat el tancament cau-
telar d’un restaurant del municipi per greu incompliment de la normativa higièni-
co-sanitària. L’expedient s’ha obert amb la col·laboració de la Regidoria de Salut 
Pública i Consum, fruit d’unes inspeccions iniciades per aquest departament. 
L’establiment, del qual no s’ha fet públic el nom, va ser precintat el 28 d’abril i no 
es podrà tornar a obrir al públic fins que els seus responsables no l’adequin a la 
normativa. La sanció, en alguns casos, pot arribar fins als 60.000 euros | PA

>  Tancament provisional d’un restaurant local

> Seminaris i jornades per a empreses
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La secció local del Partit dels Co-
munistes de Catalunya (PCC) va 
retre homenatge el 17 d’abril a an-
tics i actuals militants a Montcada, 
coincidint amb els actes amb mo-
tiu dels 79 anys de la proclamació 
de la Segona República. Un cen-
tenar de persones es va reunir al 
restaurant Sant Lluc, algunes de 
les quals van fer molts quilòmetres 
per assistir a l’acte perquè actual-
ment viuen fora de Catalunya. “Al 
llarg del temps, heu aportat molt 
en la lluita per les llibertats i per 
tenir un món millor” va expres-
sar als presents la coordinadora 
local del PCC, Paulina Valiente. 
El partit va aprofitar l’acte per re-
tre homenatge a un militant his-

tòric, Diego Álvarez, veí de Can 
Sant Joan. El secretari general del 
PCC, el montcadenc Joan Josep 
Nuet –també senador de l’Entesa 
Catalana de Progrés per EUiA– va 
expressar que “aquí hi ha molts 
Diegos, homes i dones obreres 
que, des de la base, invisibles, 
sense voler viure de la política, 
han dedicat el seu temps lliure 
a les reivindicacions i a la lluita 
obrera”. 

Cap a un model d’Estat democràtic. 
Per la seva banda, el secretari ge-
neral d’EUiA, Jordi Miralles, va 
dir que “celebrar la proclamació 
de la República és una obligació 
per a la memòria”, destacant que 
va ser un període on es va comen-

çar a gestar l’escola pública, el dret 
al treball, els principis d’igualtat 
entre homes i dones i es van po-
sar les bases del federalisme. Mi-
ralles va apuntar que la República 
és un model d’estat “modern i 
democràtic” a la vegada que va 
defensar el Jutge Baltasar Garzón– 
que està sent jutjat per investigar 
els crims de l’època franquista– i 
va demanar la dimissió dels mem-
bres del Tribunal Constitucional 
perquè “en tres anys no han es
tat capaços de dictaminar res; 
que deixin de colpejar els drets 
de Catalunya”. L’acte va comp-
tar també amb la projecció d’un 
audiovisual amb fotografies de 
diverses èpoques del PCC de 
Montcada. 

a l’acte van assistir el senador Joan Josep Nuet i el coordinador d’EUia, Jordi Miralles

Silvia Díaz | Montcada

El pCC de Montcada ret homenatge a 
la militància de base actual i passada

ANiVErSAri dE LA SEgONA rEPÚBLicA

El portaveu de CiU al Parlament 
de Catalunya, Antoni Fernández 
Teixidó, va explicar el 19 d’abril a 
la Casa de la Vila que la coalició 
nacionalista vol suprimir l’impost 
de successions “malgrat que les 
revisions de la norma que el re
gula que s’han fet en els darrers 
anys –l’última, al desembre del 
2009– han comportat reduccions 
importants”. Aquest impost està 
marcat per la legislació espanyola 
i la Generalitat el pot modificar, 
però no eliminar-lo. L’opció que 
han pres algunes administracions 
autonòmiques és aplicar una re-
ducció màxima, fins al 99,9%. 
Actualment, el projecte de llei 
està en tramitació parlamentària, 
“una bona oportunitat per ha
ver plantejat l’eradicació”, va 
apuntar Teixidó, qui va expressar 
els arguments de CiU en contra 
de la taxa: “No entenem perquè 

els catalans hem de continuar 
pagant un impost que gairebé 
no existeix a la resta de l’Estat 
espanyol i més ara, amb la pres
sió fiscal i la situació de crisi”. 

Cicle de conferències. El portaveu 
de CiU va apuntar que l’argu-
ment del govern tripartit –PSC, 
Esquerra i ICV-EUiA– és que, 
amb les reduccions ,“només pa
guen els rics”. Teixidó va rebatre 
aquest argument dient que “no 
ens interessa que aquest col
lectiu rebi pressió fiscal perquè 
el que acaba fent és fixar la seva 
residència fora de Catalunya”. 
Antoni Fernández Teixidó va in-
augurar un cicle de xerrades que 
l’agrupació local de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya 
(CDC) vol fer de forma mensual 
fins a la celebració de les eleccions 
al Parlament,  que estan previstes 
al novembre. 

El diputat inaugura un cicle de xerrades que ciU farà cada mes
Silvia Díaz | Montcada

Fernández Teixidó explica 
per què CiU vol eliminar 
l’impost de successions
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L’homenatjat a l’acte, Diego Álvarez (esquerra), va saludar un per un els assistents al sopar en record als militants del PCC

POLÍTicA

Fernández Teixidó (centre), acompanyat de Joan Maresma (esquerra) i J. Carles Paredes, de CDC
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Un grup de veïns demana millorar 
la seguretat als parcs del sector
Les famílies han recollit més de 400 firmes perquè l’ajuntament tanqui el parc de l’avinguda d’Europa

MAS durAN

El parc dóna a l’avinguda d’Europa, per on circulen força vehicles que entren i surten de Montcada
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Els veïns no 
asfaltaran el camí 
de Can pomada
Malgrat que la voluntat dels veïns 
de Can Pomada era asfaltar el camí 
d’accés a la urbanització assumint 
els costos amb l’Ajuntament, final-
ment l’AV ha informat que el pro-
jecte queda aparcat a l’espera que 
es faci la urbanització del sector. 
“Tot sembla indicar que en un 
any i mig o dos començaran les 
obres d’adequació dels carrers i 
de la xarxa de clavegueram, per 
això hem acordat que ara no té 
sentit gastarnos els diners”, ha 
explicat el president de l’entitat veï-
nal, Alejandro Regorigo. L’accés al 
sector és una de les qüestions que 
més preocupa als residents ja que 
el camí és de terra i contínuament 
està ple de sots. “De moment 
seguirem com fins ara, instant 
l’Ajuntament que l’arrangi”, ha 
dit Regorigo | PA

09

L’AMB aprova el 
projecte inicial 
de millora de la 
plaça Nicaragua

L’Àrea Metropolitana (AMB) ha 
aprovat inicialment el projecte de 
remodelació de la plaça Nicara-
gua de Can Sant Joan. A hores 
d’ara la proposta està en procés 
d’exposició pública i, segons 
l’Ajuntament, al maig sortirà a 
licitació. L’ens supramunicipal es 
va fer càrrec de la rehabilitació de 
l’espai efectuada al 2007, però el 
resultat no va agradar el veïnat, 
en considerar que l’espai actual 
no és funcional perquè alguns in-
fants van sofrir accidents a la zona 
de tobogans que s’hi va construir 
–actualment tancada.
El nou projecte que ha elaborat 
l’AMB per condicionar la plaça 
Nicaragua suprimeix la zona de 
tobogans per un espai d’estada 
amb gronxadors, millora l’accés 
des de la plaça al col·legi El Vi-
ver, elimina la font actual per col·-
locar-ne una altra de funciona-
ment més senzill, amplia la zona 
infantil, cobreix amb reixetes els 
escossells que donen al carrer 
Molí i modifica la disposició dels 
bancs, entre d’altres actuacions. 

Silvia Díaz | Montcada

Un grup de famílies de Mas Du-
ran està recollint signatures per 
demanar a l’Ajuntament que col-
loqui una tanca per millorar la 
seguretat del parc situat a l’avin-
guda d’Europa. “És un espai 
molt perillós perquè, per una 
banda, està a tocar l’avinguda, 
per on passen força cotxes i, per 
l’altra, dóna a un barranc”, ha 
expressat Lourdes O’Campo, una 
de les mares afectades, qui també 
ha explicat que el parc “està brut, 
sovint els pares ens trobem ex
crements i fins i tot xeringues”. 
Aquesta zona lúdica està situada 
a tocar de l’avinguda, per on cir-
culen força vehicles que entren i 
surten de Montcada.
El grup de veïns vol instar el con-
sistori a atendre les seves peticions 
i ja porten recollides més de 400 
firmes que, en breu, entraran al 
registre municipal. El veïnat de 
Mas Duran sol·licita a l’Ajunta-
ment que adapti totes les zones 
infantils que hi ha distribuïdes pel 
nou sector a la normativa vigent, 
instal·lant-hi el terra de goma. 

Silvia Díaz | Mas Duran

Dos policies locals, Antonio Her-
nández i Jaime Beltrán, van ser 
felicitats públicament en la festa 
del Dia de les Esquadres organit-
zada el 15 d’abril a les Franqueses 
pel Departament d’Interior de la 
Generalitat. El primer, per haver 
detingut un delinqüent que el 
passat mes de desembre va atra-
car la seu de Correus amb un ar-
ma de foc, i ambdós per haver de-
sarticulat a Can Cuiàs una banda 
que, amb posteriorat, es va saber 
que estava relacionada amb dife-
rents robatoris a altres municipis. 
Amb motiu de la celebració, el dia 

abans es va disputar a Cerdanyo-
la un torneig de futbol 7 amb la 
participació de 8 equips d’agents 
policials que va guanyar el de la 
Policia Local montcadenca.

L’acte l’organitza anualment el Departament d’interior 

Pilar Abián | Redacció

Dos agents locals, felicitats 
en el Dia de les Esquadres

POLiciAL LOcAL

Beltrán i Hernández, el dia del reconeixement

L’equip de futbol 7 de la Policia Local de Montcada es va adjudicar el trofeu del Dia de les Esquadres
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L’autobús enllaça el municipi amb el centre de la localitat veïna fins arribar al barri de Tiana

La nova línia 685 millora la connexió 
entre Montcada i Reixac i Ripollet

Montcada i Ripollet són limítrofes 
però les connexions en transport 
públic entre ambdues poblacions 
són inferiors a les que, per contra, 
les connecten amb Barcelona o Sa-
badell. Per superar aquest dèficit, 
des del 26 d’abril passat està en 
marxa la línia 685, la reconversió 
de l’antic autobús V11 –que ex-
plota l’empresa Font– que uneix 
Montcada amb el centre de Ri-
pollet i gairebé amb Cerdanyola, 
ja que el final del recorregut de la 
línia és el barri de Tiana-Pont Vell, 
just al límit amb la ciutat vallesana. 
En alguns trams, l’itinerari del 685 
–que cobreix un microbús– coinci-
deix amb el del 648, l’autobús que 
també uneix Ripollet i Montcada 
i que arriba fins a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Les parades estan situades a les 
marquesines i pals del passeig Sant 
Jordi, a la rambla de Països Cata-
lans, 71 i sota l’autopista C33, a 
l’avinguda de la Ribera amb carrer 
Major i amb el carrer Rocamora i 
a la plaça Lluís Companys. Cada 

dia, de dilluns a divendres, el ser-
vei fa 32 expedicions i surt cada 
hora. L’autobús donarà servei des 
de les 6.10 fins a les 21.40h. 

Inauguració. El primer dia de 
funcionament del bus va tenir 
lloc un acte oficial d’inauguració, 
que va comptar amb la presència 
del director general de Transport 
Terrestre, Manel Villalante, dels 

alcaldes de Montcada i Reixac i 
de Ripollet, César Arrizabalaga 
i Juan Parralejo, respectivament, 
ambdós del PSC. “En els dar
rers mesos hem fet una aposta 
clara per millorar la xarxa de 
transport públic, reforçant els 
autobusos”, ha explicat la presi-
denta de l’Àrea Interna i regidora 
de Mobilitat, M. Carmen Porro 
(PSC). 
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Silvia Díaz | Redacció

Les autoritats municipals durant el trajecte inaugural de la nova línia d’autobús 685

Queixes dels usuaris perquè 
una de les andanes no té 
sortida directa al carrer
L’ajuntament ha tramés les demandes a l’adif perquè les estudiï

La manca de validador de bitllets 
a l’andana en direcció a Cerdanyo-
la i el fet que per sortir de l’estació 
s’hagi de passar necessàriament 
per l’edifici de viatgers, una mesu-
ra que afecta els veïns que van en 
direcció l’avinguda de Terra Nos-
tra, que han de donar una àmplia 
volta passant el pas soterrat dues 
vegades –54 esglaons de baixada 
i 42 de pujada–, han motivat les 
primeres queixes sobre la nova 
instal·lació, les obres de la qual van 

acabar al mes de març. Aquestes 
demandes han estat recollides per 
l’Ajuntament que ja les ha posat en 
coneixement d’Adif perquè valori 
si és possible satisfer-les. Segons 
fonts oficials, el motiu pel qual 
no hi ha accés ni sortida al carrer 
des de l’anada direcció Sabadell 
respon a qüestions de seguretat, 
per evitar que ningú no entri en el 
recinte sense bitllet. De fet, aques-
ta qüestió va ser acordada amb el 
vistiplau de l’AV del barri i del pro-
pi consistori.

Pilar Abián | Terra Nostra

Alba Muñoz és una de les usuàries que ha fet arribar la seva queixa a laveu.cat

ESTAciÓ dE TErrA NOSTrA
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinat 30.000 euros a la neteja 
del marge esquerre del riu Besòs (imatge) per retirar restes de runa pro-
vinents d’abocaments clandestins. L’actuació es va fer del 19 al 23 d’abril 
en el tram que va des de Mollet fins a Montcada, on els abocaments s’han 
incrementat a causa de les obres de la Línia d’Alta Velocitat (LAV), a l’al-
çada del Pla d’en Coll. Vehicles no autoritzats han entrat fins a la llera pels 
camins d’accés dels camions que treballen a les obres i han llençat tot 
tipus de residus especialment restes d’obres, terres i fangs | PA

La companyia Aigües de Bar-
celona (Agbar) està solventant 
la rebentada d’una canonada 
d’aigua que es va produir el 23 
d’abril a l’avinguda de la Unitat. 
La fuita, segons tècnics d’Agbar, 
no ha comportat el tall en el sub-
ministrament d’aigua a cap do-
micili i al Casal de la Mina s’ha 
habilitat un ramal provisional. 
Els treballs de reparació han es-
tat complexes i ha fet falta excavar una cavitat de dimensions considerables 
per procedir a efectuar l’actuació (imatge). Al tancament d’aquesta edició, 
l’empresa havia tapat el forat amb terra però encara no havia obert el vial | SD

>  Fuita d’aigua a l’avinguda de la Unitat

> L’ACA neteja la llera del riu Besòs

TrANSPOrT PÚBLic
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prevenció contra 
la possible plaga 
del mosquit tigre 
L’Ajuntament ha començat a fer 
actuacions per evitar la repro-
ducció massiva del mosquit tigre 
amb la instal·lació de mosquiteres 
a centres escolars i centres cívics 
i fent reparacions per evitar que 
l’aigua s’acumuli als patis i sor-
rals. Un aspecte molt important 
de prevenció és evitar que hi 
hagi aigua estancada on les larves 
d’aquest insecte es reprodueixen 
amb facilitat. En el cas de tenir a 
casa recipients a l’exterior, convé 
que estiguin tapats i els plats de 
test, mantenir-los secs. També 
s’ha d’evitar l’acumulació d’aigua 
als forats dels arbres dels jardins 
i netejar les canaleres i els em-
bornals. En el cas concret de les 
basses o piscines, s’han de vigilar 
les seves condicions higièniques 
perquè no esdevinguin un focus 
de cria de mosquits | PA
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El Departament d’Educació ha ac-
ceptat la moratòria d’un any que li 
havien demanat l’Ajuntament i la 
comunitat educativa de l’institut 
La Ribera per debatre el futur de 
l’oferta a aquest centre i a la res-
ta de Montcada. El director de 
Serveis Territorials d’Educació al 
Vallès Occidental, Josep Lluís Do-
meyó, va confirmar en persona 
la notícia el 23 d’abril a l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), a la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), i a representants del profes-
sorat, l’AMPA i l’alumnat. Dome-
yó es va comprometre a estudiar 
amb el consistori i la comunitat les 
necessitats globals de Montcada en 
matèria educativa per determinar 
quants batxillerats s’han d’ofertar 
i quantes línies d’ESO. 

“La voluntat és consensuar en
tre tots el mapa educatiu i això 
inclou la possibilitat de fer una 
escolainstitut on hi hagi alum
nes des de P3 fins a 16 anys”, va 
apuntar el director d’Educació. 
Arrizabalaga, qui s’ha mostrat 
molt satisfet del resultats de les 
negociacions amb la Generalitat 
–que l’han portat a parlar amb el 

president de la Generalitat, José 
Montilla, i el conseller d’Educació, 
Ernest Maragall– també ha apun-
tat la possibilitat de fusionar el 
col·legi El Turó amb l’institut. “És 
un tema que hem d’estudiar 
amb calma”, ha destacat l’edil, 
tot afegint que el municipi té unes 
especificitats molt concretes que 
s’han de tenir en compte: “Per la 
seva ubicació, l’institut és clau 
per a la Ribera i Can Sant Joan 
i en els últims anys s’ha fet un 
gran esforç per part del professo
rat i l’alumnat, com demostren 
els excel·lents resultats de la selec
tivitat”. 

Darreres mobilitzacions. La de-
cisió de mantenir el batxillerat, 
almenys un any més, arriba des-
prés de gairebé dos mesos de 
mobilitzacions encapçalades per 
la comunitat educativa de La 
Ribera, que ha rebut el suport 
del consistori. Dies abans de 
conèixer la bona notícia, profes-
sors, pares i mares i alumnes del 
centre van protagonitzar quatre 
concentracions davant les portes 
de l’Ajuntament, els dies 19 i 20 
d’abril. “Han estat dos mesos 
intensos i la veritat és que se’ns 
estaven esgotant les forces, es
tem molt contents per la decisió 
de mantenir el batxillerat”, ha 
explicat la directora de l’institut, 
Clara Vilardell, qui el dia 23 va 
agrair personalment la feina feta 
per l’Ajuntament per mantenir 

el batxillerat. El centre també 
ha lamentat les crítiques que va 
rebre l’alcalde el dia del Ple de 
març, que posaven en dubte les 
gestions que estava fent el govern 
local davant la Generalitat per 
mantenir els estudis a La Ribera. 
L’edil va treure importància als 
fets i va dir que “ha estat la pres
sió de tots la que ha fet possible 
aconseguir que l’institut no es 
quedi sense el batxillerat”. En 
nom de les famílies del centre, 
Salvador Beteta també s’ha feli-
citat per la notícia i ha destacat 
el valor de les accions al carrer: 
“Si ens haguéssim quedat de 
braços creuats, no haguéssim 
aconseguit res”. 

Societat
laveu.cat/societat

BEQUES ESCOLARS
El termini de presentació de 
les sol·licituds comença el 3 
de maig a l’escola Reixac

SUBVENCIONS
L’Ajuntament atorga a les 
entitats ajuts per un import 
total de 200.000 euros

pàg. 12 pàg. 13

EducAciÓ

Pilar Abián/Silvia Díaz | Montcada

La Ribera mantindrà el batxillerat mentre 
es debat el futur de la postobligatòria
El delegat de Serveis Territorials, Josep Lluís Domeyó, s’ha compromès a estudiar conjuntament les necessitats globals de Montcada

 Licitat el projecte del nou institut Montserrat Miró

L’empresa pública Gisa, de la Ge-
neralitat, ha licitat la redacció del 
projecte i la direcció d’obra del 
nou edifici de l’institut Montser-
rat Miró, que s’aixecarà al solar 
que a hores d’ara ocupa la zona 
d’atletisme al Pla d’en Coll. El 
preu de sortida és de 6.743.583 
euros, sense IVA. El centre serà 
una construcció preindustrialitza-
da amb quatre línies d’ESO i tres 
de batxillerat –una més de cada 
nivell educatiu respecte l’oferta 
actual– i tindrà capacitat per a 
690 alumnes. Quan comencin 

les obres, la pista d’atletisme es 
traslladarà al camp de futbol de 
la Ferreria, que s’ha habilitat per 
acollir aquesta pràctica esportiva. 
“La licitació del projecte és un 
pas endavant per tal que el nou 
institut sigui una realitat”, ha ex-
plicat la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC). El termini perquè les 
empreses interessades presentin 
les seves propostes finalitzarà el 
26 de maig. La licitació arriba dos 
mesos després que la Generalitat 
aprovés la dotació del finança-
ment necessari per a l’institut | SD

Un grup d’alumnes de batxillerat de l’institut La Ribera a les aules, durant una classe de matemàtiques
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Una opció de futur que 
apunta el consistori 
és fusionar La Ribera i 
l’escola El Turó
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El calendari per sol·licitar les beques 
de menjador –que atorga el Con-
sell Comarcal del Vallès Occiden-
tal– i d’escolarització, que dóna la 
Regidoria de Serveis Socials, arren-
ca aquest mes de maig. Per segon 
any consecutiu, les famílies hauran 
de formalitzar els tràmits per obte-
nir els ajuts al centre educatiu de 
primària o secundària on estiguin 
matriculats els seus fills, però en-
guany l’atenció la farà directament 
el personal de Serveis Socials. “Les 
beques no cobreixen l’import to
tal de la despesa, ha d’haver un 
copagament amb les famílies”, 
ha dit la regidora del departament, 
M. Carmen González (CiU).
El primer centre a fer les beques 
és el Reixac, els dies 3 i 4 de maig. 
El calendari dels col·legis públics 
continua de la manera següent: El 
Turó, 5 i 6 de maig; Mitja Costa, 
dies 10 i 11; Mas Rampinyo, 12 de 
maig; Elvira Cuyàs, els dies 17 i 18; 
Font Freda, 19 i 20 de maig, i Viver, 
els dies 25, 26 i 27. En el cas dels 
centres concertats i els instituts de 

secundària –que només poden de-
manar ajus escolars–, el calendari 
és: Ginesta, 3 de juny; La Salle, 7 
i 8 de juny; Sagrat Cor, dies 9 i 10; 
Montserrat Miró, 11, 14 i 15 de 
juny; La Ribera, dies 16 i 17, i La 
Ferreria, 20 i 21 de juny. Les sol-
licituds de beques per als centres 
de fora de Montcada s’haurà de 
fer el 31 de maig i l’1 i 2 de juny. 
En  tots els casos, l’horari d’aten-
ció és de 9 a 13h. 

Indicadors. Els ajuts els poden 
demanar les famílies amb fills de 
P-3 fins a quart d’ESO que de-
mostrin la necessitat d’una beca. 
El requisit fonamental és que 
l’alumne consti al padró munici-
pal. La documentació pertinent 
s’ha de portar als centres però 
si les famílies tenen més d’un fill 
matriculat a escoles diferents, el 
tràmit es pot fer a un sol equipa-
ment. La quantitat dels ajuts està 
supeditada a la partida correspo-
nent dels pressupostos del 2010, 
als indicadors de renda mínima 
de suficiència de Catalunya i al 

nombre de membres de la unitat 
familiar. “Per atorgar les beques 
es fan servir una sèrie de crite
ris objectius, com la quantitat 
de membres d’una família, si 
es tracta d’un entorn monopa
rental o els ingressos, però tam
bé es té en compte un informe 
de Serveis Socials”, ha indicat 
González. Cada alumne rebrà a 
classe dos fulls informatius que 
detallen els requisits per demanar 
les beques. “Hi ha tendència a 
dir que bona part dels ajuts es 
dóna a famílies immigrants 
però no és així, la majoria de 
nens beneficiats l’any passat 
eren de pares i mares cata
lans”, ha apuntat la regidora.

Tècnics de Serveis Socials es desplaçaran a les escoles

BEQuES EScOLArS i dE MENJAdOr

Silvia Díaz | Redacció

El procés per sol·licitar 
els ajuts s’ha de tramitar 
a cada centre educatiu

Els ajuts que dóna el Consell Comarcal cobreixen una part de les despeses que han d’assumir les famílies que necessiten el servei de menjador
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La iniciativa l’ha impulsat l’entitat montcadenca adimir

Firmes a favor de dos nens 
amb necessitats especials

A pocs dies de l’inici de la preinscripció a esco-
les bressol públiques i concertades –del  3 al 
14 de maig– els centres han obert les seves 
portes per mostrar les instal·lacions als pares i 
mares interessats a matricular-hi els seus fills. 
Si la demanda supera l’oferta, les places va-
cants se sortejaran entre les famílies que tin-
guin la mateixa puntuació. L’acte serà públic 
i tindrà lloc el 27 de maig a la Casa de la Vila. 
L’oferta d’educació de 0 a 3 anys a Montcada 
està al voltant de 400 places, xifra que inclou 
les dels centres municipals, concertats i pri-
vats. D’altra banda, la llar d’infants Disney del 
Pla d’en Coll farà una jornada de portes ober-
tes el 4 de maig, a les 18.30h | SD

> Més de 400 places d’escola 
bressol a Montcada
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Adimir va recollir signatures a l’estand que va muntar amb motiu de Sant Jordi

diScAPAciTATS

L’associació de discapacitats Adi-
mir ha iniciat una campanya de re-
collida de signatures per reclamar 
dues vetlladores que garanteixin 
l’escolarització compartida de dos 
infants de Montcada a l’escola 
Reixac, una nena de 9 anys amb 
discapacitat intel·lectual i un nen 
de 7 amb autisme. “La Generali
tat els ha denegat poder comp
tar amb una auxiliar d’educació 
especial dins de l’aula ordinària 
com sí tenen altres infants afec
tats per altres discapacitats”, ha 
explicat Marisol Villaries, mem-

bre d’Adimir. L’argument del 
Departament d’Educació és que 
només es destinen recursos en les 
aules dels centres ordinaris quan 
els infants tenen uns discapacitat 
motriu o greus problemes de salut 
o de conducta. 
Adimir entén que això implica 
una discriminació dins del mateix 
àmbit de la discapacitat i insta la 
ciutadania i les entitats a manifes-
tar el suport a les famílies dels in-
fants enviant un correu electrònic 
al seu web, adimir.montcada.cat, que 
posteriorment es reenviarà al con-
seller d’Educació.

Silvia Díaz | Redacció
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L’Ajuntament ha aprovat atorgar un 
total de 200.000 euros a 89 entitats 
de Montcada i Reixac –inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats– en 
el marc del programa anual de 
subvencions coordinat per la Re-
gidoria de Participació Ciutadana. 
Els diners es repartiran entre asso-
ciacions de caràcter social, cultural, 
veïnal, de joventut, educació, medi 
ambient, de dona i gent gran. Se-
gons les dades facilitades pel con-
sistori, enguany s’han presentat 95 
sol·licituds, de les quals s’han dene-
gat 6 perquè l’entitat no reunia els 
requisits o bé perquè els projectes 
no s’adequaven a la tipologia que 
fixen les bases. 
Nou entitats de recent creació s’han 
acollit enguany a la convocatòria i, 
en canvi, altres tres que havien sol-
licitat ajuts en altres ocasions no ho 
han fet per al 2010. Una novetat 
és l’ampliació de la comissió ava-
luadora de convenis i subvencions, 
que ha incorporat representants 
dels departaments de Dona, Salut 
Pública i Consum i Solidaritat i 

Cooperació –fins ara hi formaven 
part tècnics d’Educació, Cultura, 
Joventut, Medi Ambient i Partici-
pació Ciutadana. 

Criteris. La regidora de Participa-
ció Ciutadana, M. Teresa Gallego 
(PSC), ha explicat que aquesta 
convocatòria no ha presentat gai-
re novetats respecte l’anterior i 
que “s’han valorat sobretot els 
projectes directament relacio
nats amb la filosofia de cada 

associació; per exemple, priorit
zem abans el fet que una enti
tat de dones faci un acte sobre 
igualtat que l’organització d’una 
sortida”. L’Ajuntament també ha 
valorat aquelles iniciatives que 
promouen la participació activa, 
la solidaritat, la diversitat, les que 
tenen un caire obert o bé les or-
ganitzen més d’una associació o 
les que estan relacionades amb 
l’ús de les noves tecnologies, entre 
d’altres criteris.

Un total de 89 associacions de Montcada es beneficiaran aquest any del programa d’ajuts municipal

L’Ajuntament atorga a les entitats 
200.000 euros en subvencions
Silvia Díaz | Redacció
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Una fira al carrer que al 2009 va muntar l’associació Andròmines a Can Sant Joan

Marina Subirats planteja 
un canvi del model d’home

dONA i iguALTAT

La sociòloga barcelonina va presentar a Montcada el seu darrer llibre

Per millorar les relacions afectives 
entre el gènere masculí i el femení 
cal que els homes canviïn. És la 
conclusió que destaca la sociòloga 
Marina Subirats en el seu llibre 
Mujeres y hombres ¿una relación imposi-
ble?, escrit conjuntament amb Ma-
nel Castells, que es va presentar el 
26 d’abril a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada. Subirats va estar  
acompanyada de la regidora de 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC). “Les dones hem canviat 
molt, hem estudiat, hem accedit 
al treball i podem decidir sobre 
les nostres vides; són els homes 

els que han d’assumir la seva 
responsabilitat a l’entorn fami
liar”, va dir Subirats. Els dos au-
tors entenen com a bona relació 
una convivència de parella de 
llarga durada, però no basada en 
el model tradicional sinó en la so-
cietat actual, “que es fa difícil per
què les inquietuds actuals dels 
homes i les dones no són les ma
teixes”, va apuntar la sociòloga. 
D’altra banda, el 6 de maig, Fina 
Rubio, presidenta de la fundació 
per a la inserció laboral Surt, ofe-
rirà la xerrada La crisi com a una 
oportunitat de canvi, a la Casa de la 
Vila (17h).

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Marina Subirats, a la dreta, durant la presentació del seu llibre, acompanyada de Gallego
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ATENciÓ A LA drOgOdEPENdÈNciA

projecte Home demana més recursos 
a la consellera d’Acció Social 

L’ong Projecte Home ha demanat 
més suport al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania davant l’aug-
ment de persones ateses amb pro-
blemes de drogodependències. Els 
responsables de l’organització ho 
van comunicar en persona el 16 
d’abril a la consellera titular, Car-
me Capdevila, aprofitant la visita 
que va fer al centre terapèutic de 
Vallençana. El director de l’organit-
zació, Oriol Esculies, va transmetre 
a Capdevila “la necessitat d’im
plicar més les administracions 
públiques i la societat civil” per 
donar suport a les entitats que, com 
Projecte Home, ajuden els drogo-
dependents i les seves famílies. 
A la visita també van assistir els regi-
dors locals d’Esquerra –formació a 
la qual pertany Capdevila–, Marta 
Aguilar i Jordi Sánchez, i el delegat 
territorial a Barcelona del Depar-
tament, Josep Gonzàlez-Cambray. 
Segons les dades facilitades per 
l’entitat, en el que portem d’any i 
respecte al 2009, Projecte Home ha 
acollit ja un 50% més de persones 

en tractament a la comunitat tera-
pèutica. El Departament d’Acció 
Social i Ciutadania és l’organisme 
públic que més suport econòmic 
dóna a Projecte Home Catalunya. 

Més accions. Projecte Home col-
labora amb un pla promogut per 
Pimec Vallès Occidental i la Fun-
dació Pimec Acció Social, amb 
l’objectiu de sensibilitzar i preve-
nir les drogodependències a l’àm-

bit laboral. La iniciativa s’adreça 
al teixit empresarial de la comar-
ca i pretén esdevenir un projecte 
pilot, finançat amb 20.000 euros 
que aporta l’Obra Social de Cai-
xa Sabadell. Esculies ha explicat 
que l’organització s’encarregarà 
de dur a terme visites personalit-
zades, sessions informatives, l’ela-
boració de guies formatives i de 
posar a l’abast del personal que 
necessiti ajut els seus recursos. 

Silvia Díaz | Redacció

L’organització participa en una iniciativa destinada a la prevenció d’addiccions a l’entorn laboral

La consellera Carme Capdevila (esquerra) parlant amb membres de Projecte Home

La Síndrome de Rett és una malal-
tia de les considerades minoritàries 
que afecta 1 de cada 12.000 nenes 
nascudes. La patologia provoca un 
retard mental i, de retruc, disfun-
cions a l’aparell motriu, de manera 
que incapacita les dones que la so-
freixen. El 21 de maig l’Associació 
Catalana de la Síndrome de Rett fa 
l’onzè sopar solidari de l’entitat a 
Montcada, destinat a recaptar fons 
per a la investigació de la malaltia. 
El preu per persona és de 45 euros. 
Els interessats a assistir-hi poden 
fer la reserva trucant als telèfons 
932 318 796 o 639 371 745.

Qüestació pel càncer. La Junta 
Local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer organitza el 5 
de maig una qüestació per recollir 
fons, en dues taules, al carrer Ma-
jor i a la plaça Lluís Companys. 
L’entitat, en coordinació amb 
l’Ajuntament, portarà al Kursaal 
l’exposició de fotografies Heroï-
nes, la lluita de la dona contra el 
càncer de mama. La inauguració 
serà el dia 6 de maig (19.30h) i es 
podrà visitar fins al 6 de juny.

Sopar solidari 
amb la malaltia  
de Síndrome 
de Rett

Les persones que vulguin tre-
ballar com a monitors al Casal 
d’Estiu que organitza la Regi-
doria d’Infància i Joventut –que 
es farà del 28 de juny al 23 de 
juliol, en dues quinzenes– poden 
fer arribar el seu currículum a 
l’Ajuntament o bé a l’Espai Jove 
Can Tauler (Balmes, 16). Per fer-
ho de forma presencial, els inte-
ressats s’han d’adreçar al depar-
tament, situat a la planta baixa 
de l’edifici consistorial (avinguda 
de la Unitat, 6) i, si es volen en-
viar les dades via electrònica, es 
poden fer servir les adreces jo-
ventut@montcada.org i cantau-
ler@montcada.org. 
Per tirar endavant el Casal es ne-
cessita aproximadament una se-
tantena de persones, tot i que el 
nombre exacte de monitors per 
a enguany no es coneixerà fins 
després del termini de matrícula. 
L’empresa que s’encarregarà de 
gestionar l’activitat serà Més que 
Lleure. L’adjudicació del servei es 
va dur a terme a la Junta de Go-
vern Local que es va celebrar el 
27 d’abril.

L’Ajuntament 
busca monitors 
per al Casal 
d’Estiu 2010

Pilar Abián | Redacció
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Silvia Díaz | Redacció

 

> Tres entitats renoven la seva junta
L’AV de Cant Sant Joan va renovar el 28 d’abril la seva junta i va adaptar 
els estatuts a la normativa vigent. José Luis Conejero continua sent el pre-
sident de l’entitat, que ha incorporat quatre dones a l’executiva, entre elles, 
la nova vicepresidenta, M. Rosa Marante. L’AV de Terra Nostra va celebrar 
eleccions el 26 d’abril i fins a l’octubre continuarà la mateixa junta, presidida 
per Miguel Blandino. D’altra banda, José M. Rubio continua al capdavant 
de la gestora del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, després del procés 
electoral que es va celebrar el 22 d’abril. La direcció actual la formen set 
persones, tres de les quals s’hi han incorporat per primer cop | SD

> Ajut municipal a una escola de Madagascar
L’Ajuntament ha aprovat destinar 3.000 euros a subvencionar part de les 
obres de reforma de l’escola Rafael Lluís Rafiringa, al país africà de Mada-
gascar. El projecte el promou l’entitat montcadenca Proide, una ong que va 
néixer l’any 1992 de les escoles La Salle de Catalunya, com a expressió i 
compromís a favor de la justícia i la dignitat dels pobles oprimits | SD
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Les corals dels instituts La Ribera –a la imatge– i La Ferreria van participar 
el 14 d’abril a la XVI Trobada de Corals de Secundària de Catalunya, que es 
va celebrar a Lleida. A l’acte hi van assistir més de 100 corals de centres 
d’arreu de Catalunya, Andorra i el País Valencià, 4.200 joves cantaires i 165 
músics. L’esdeveniment va  comptar amb la presència del grup Lax’n’Busto 
que va acompanyar els estudiants en una de les cançons | LR

> Trobada de corals de secundària

La Diputació de Barcelona i el Fons Català de 
Cooperació han triat l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac com a referent en matèria de 
cooperació. En aquest marc, la Regidoria de 
Cooperació i l’ong Tazumal van parlar el 27 
d’abril en un acte a la Casa de la Vila dels pro-
jectes de cooperació que s’estan desenvolu-
pant al país de l’Amèrica Central i de la im-
portància de continuar impulsant iniciatives 
solidàries en aquesta zona. Durant la xerrada 
es va projectar el documental Agermanats 
(imatge), dirigit per Edgar Costa –que també 
va assistir a la conferència– i que mostra el 
treball dels cooperants a diverses poblacions 
de l’Amèrica Central, entre elles, Nahulingo, 
agermanada amb Montcada | TL

> L’Ajuntament, escollit un 
referent de cooperació
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La Taula Cívica es reactiva amb 
activitats lúdiques i formatives 

LA riBErA

Jornades d’orientació laboral i de conscienciació cívica es combinen amb festes i sortides

Silvia Díaz | La Ribera

La Taula Cívica de la Ribera ha 
posat en marxa un programa 
d’activitats per a l’abril i el maig, 
que inclou propostes de caire 
lúdic i accions formatives i de 
conscienciació. Fins al 4 de maig 
hi haurà un curs sobre la recerca 
de feina per Internet i el dia 14, 
una jornada d’orientació sobre els 
recursos en l’àmbit laboral que 
hi ha a Montcada, a càrrec de les 
tècniques de Promoció Econòmi-
ca i Integració Social Rosa Moya 
i Marisa Carreño. Ambdues acti-
vitats tindran lloc al Centre Cívic 
La Ribera (Llevant, 10). Aquestes 
sessions són posteriors a un curs 
d’iniciació a la recerca de feina 
que va tenir lloc a final d’abril, 
amb la participació d’una desena 
de persones.

Més propostes. El 3 de maig està 
prevista una xerrada sobre la 

preven ció de drogodependències, 
amb la col·laboració dels Mos-
sos d’Esquadra. Des del març hi 
ha bústies distribuïdes pel barri 
–Centre Cívic i botigues– a les 
quals el veïnat pot deixar missat-
ges sobre civisme i convivència. 
A l’abril també es van organitzar 
trobades veïnals i activitats in-
fantils amb motiu de Sant Jordi. 

“Volem reactivar la taula cívica 
perquè esdevingui un veritable 
mecanisme de participació de 
les entitats i dels veïns del barri 
i de cohesió social”, ha explicat la 
dinamitzadora del projecte, Nor-
ma Prat. La Taula Cívica de la 
Ribera es va crear l’any 2004 com 
un espai de debat de l’Ajuntament 
i el veïnat per millorar el barri.
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L’agermanament continua vigent
MONTcAdA i ÁguiLAS

El centro aguileño del municipi va celebrar una festa el 18 d’abril a la plaça del Bosc de can Sant Joan

El Centro Aguileño està treballant 
per implicar la ciutat murciana 
d’Águilas, agermanada amb Mont-
cada i Reixac des del 2002, en fires 
i actes a Catalunya. Ho va avançar 
el 18 d’abril el president de l’entitat, 
José Mª Hernández, amb motiu 
de la celebració del Dia d’Águilas 
a Montcada, a la plaça del Bosc 
de Can Sant Joan. La crisi, segons 
Hernández, va fer que el programa 
d’actes es reduís als parlaments i 
a una degustació de productes de 
Múrcia –vi de Jumilla, migues i 
embotits– que els assistents van 
tastar en plats de ceràmica de la 
ciutat de Totana, fets expressament 
per a la celebració. “Des de Mont
cada continuem donant impuls 
a l’agermanament”, va destacar 

Hernández, qui també va explicar 
que una vegada han acabat les 
obres de soterrament de la C-17 
“és lògic que tornem a celebrar 
la festa a la plaça d’Águilas –a 
Montcada Nova– però abans 

hem de trobar un local que ens 
permeti ferla amb comoditat”. 
Als parlaments, l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), va avançar que 
el pròxim estiu una delegació mu-
nicipal viatjarà de nou a Águilas. 
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Una veïna que va participar a la degustació de productes murcians del Dia d’Águilas

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Les parets de l’Espai Jove Can Tauler es 
pintaran en breu amb graffittis, inspirats 
en la proposta que ha guanyat el primer 
concurs d’aquesta modalitat convocat per 
la Regidoria d’Infància i Joventut (imatge). 
El certamen ha comptat amb la participació 
de sis graffiters. “Estem contents per com 
ha anat el concurs, tampoc no esperàvem 
molts més inscrits perquè elaborar una 
obra d’aquest tipus no és fàcil”, ha expli-
cat la regidora del departament, Eva Gonza-
lo (PSC), qui també ha avançat que s’està 
treballant per detectar quins espais del mu-
nicipi es podrien pintar amb graffittis | SD

> graffitis a Can Tauler
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La dinamitzadora Norma Prat amb un dels participants al curs de recerca de feina
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>Editorial
Més consultes

Juan Ramón Masoliver
El 5 de abril de 1997 fui a Barcelona 
a la Clínica del Pilar para visitar a un 
amigo que había sido operado. ¿Quién 
iba a decir que sería la última vez que 
vería con vida a Juan Ramón? Sentí su 
pérdida como si se hubiese tratado de 
mi propio padre. De todo esto hace ya 
13 años. Con el tiempo, las visitas a 
su casa (futura sede de la Fundación 
Masoliver) se fueron distanciando, de 
manera que he incumplido la prome-
sa de seguir visitando a Emilia con el 
objetivo de recordar algunas veladas 
como las entregas de los Nadal, o mo-
mentos irrepetibles como la audición 
de los poemas de José Agustín Goyti-
solo musicados por Los Galiardos, de 
la que Emilia conserva copia, versos, 
algunos corregidos por Juan Ramón. 
Tiempo después, descubrí las dotes 
de actor de Juan Ramón, que aparece 
como figurante en el film de Buñuel 
L’age d’or donde colaboró Salvador 
Dalí. Por tanto, no hemos descubierto 
el calado cultural que tenía ya que par-
ticipó activamente en el Surrealismo 
francés y conoció a los escritores más 
importantes del siglo XX. 
Este año se cumple el centenario del 
nacimiento del que fuera declarado 
hijo adoptivo de Montcada i Reixac y 
quisiera proponer algunas actividades 
relacionadas con su persona, como fue 
la relación con el pintor Salvador Dalí, o 
con su primo, el cineasta Luis Buñuel, 
de cuya colaboración fueron fruto los 
films Un perro andaluz y La edad de 
oro, ambas integradas dentro del cine 
surrealista, por lo que sería interesante 
visionarlos con el consiguiente debate o 
comentario donde la figura de Javier Es-
pada (director del Centro Buñuel de Ca-
landa es fundamental), o proponer una 
lectura de los poemas de José Agustín, 
interpretados por Los Galiardos, con algún 
actor/poeta local. Como muchos autores 
surrealistas dejaron huellas sin firma, 

esperaba que el tiempo, las efemérides, 
rescatasen a Juan Ramón del aparente 
olvido al que se ve sometido. Espero que 
estas palabras no se las lleve el viento.

 Joan A. Hernández
Can Sant Joan

Biblioteca Elisenda
Suposo que, com jo, els montcadencs 
estem contents de tenir una biblioteca 
com cal. Com usuària ho estic, però 
vodria fer arribar a l’Ajuntament un 
parell de queixes, que penso que ja té 
en compte, però caldria accelerar les 
gestions. En primer lloc és el tema de 
climatització, ja que fa molt de fred a 
la planta baixa. Si seus a les cadires 
per llegir el diari  et quedes garratibat;  
quan s’obre la porta, has d’estar amb 
l’abric posat. I, en segon lloc, el proble-
ma és que la gent que es troba  en el 
vestíbul  fa massa soroll, ressona molt 
dins la biblioteca i costa concentrar-se 
per estudiar. Crec que una possible so-
lució seria fer una doble entrada amb 
portes automàtiques. Axí quedarien so-
lucionats, per una banda, el fred ,i per 
l’altra, el soroll. Ara ja s’acaba el fred, 
però esperem que  la nostra biblioteca 
quedi ben aïllada el proper hivern.

M. O.
Montcada

Aparcamiento privado
Entre la Calle Closas y San Sebastián 
existe un “aparcamiento privado” en lo 
que antes fue una parte de la calle Do-
mingo Fins. Cuatro veces al día (9, 13, 
15 y 17h), los mismos coches (Opel 
gris y azul, Seat rojo y blanco, Porche 
blanco, Honda azul, Fiat blanco, Mit-
subishi negro, Mercedes gris...) ocupan 
este espacio y no respetan nada: ni la 
acera, ni los vados, ni siquiera las puer-
tas de las casas y a los peatones no nos 
queda otra que ir por el asfalto. ¿Para 
qué pagamos vado si cada día hay que 
pelearse o no se puede usar? ¿Tengo 

que acostumbrarme a saltar por enci-
ma de un coche para entrar en mi casa? 
¿Mis vecinos, con un bebé, tienen que 
esperar a que se vayan los coches para 
sacar el carrito? ¿Es normal que mi ve-
cina de 84 años tenga miedo a salir por-
que tiene que ir subiendo y bajando de 
la acera o directamente por el asfalto? 
¿Por qué sólo hay medidas para evitar 
que se aparque en la parte trasera del 
Ayuntamiento y no en toda la calle? 
¿Por qué cuando se llama a la Policía 
no pone ni una multa? Esto lo hemos 
comprobado varios vecinos llamando 
al 092. Hay coches que han estado 45 
minutos mal aparcados impidiendo el 
uso de la acera, vado y/o puerta y no 
ha pasado nada. ¿Tanto cuesta vigilar 
lo que pasa todos los días a las mismas 
horas? O si no, que el Ayuntamiento 
nos diga dónde hay que apuntarse para 
pertenecer a este grupo de ciudadanos 
intocables, a esta casta privilegiada. 
Me gustaría que alguien respondiera a 
estas preguntas. Gracias.

S.L.
Montcada

Contraréplica
Dice un vecino/a de la calle Jaime I 
haber leído “con estupor” que yo esta-
ba de acuerdo con la zona azul. Pues 
no veo el motivo del estupor. Mientras 
a esta persona le preocupa mucho el 
tema del aparcamiento, a mí hay otros 
que me preocupan más. Sin embargo, 
respeto enormemente su opinión. Eso 
de que la movilidad es un cuento.., lo 
siento pero no estoy de acuerdo. Des-
de que hay zona azul no hay coches 
abandonados, ni aparcados por largos 
períodos de tiempo, ni con la ITV ca-
ducada ni en venta. La calle está más 
limpia y más despejada, dando sensa-
ción de mayor calidad, que es lo que yo 
quiero para la zona donde vivo. Sí he 
consultado a varios comerciantes de la 
zona y le puedo decir que la inmensa 

mayoría están a favor de la zona azul, 
porque el cliente encuentra aparca-
miento por 1,50 euros para una hora y 
media (tiem po suficiente para hacer la 
compra). No obstante, como cada uno 
puede ir donde quiera, se puede gastar 
6 euros en el desplazamiento para po-
der aparcar que, parece ser, es lo más 
importante. Los pueblos y las ciudades 
tienen que ser cómodos para las perso-
nas y no para los coches. En ese sentido, 
en cualquier ciudad, aquí y en el extran-
jero, en las zonas comerciales el esta-
cionamiento es limitado. En todo caso, a 
mi me gustaría que dejasen la zona azul 
en la calle Jaime I tal y como está y, si hay 
que suprimir plazas, hay otras zonas del 
pueblo con menos afluencia de público y 
tránsito donde pueden eliminarse. 

F. Sánchez
Montcada

Para reflexionar
Hablo en nombre de varias personas 
de Mas Rampinyo y Montcada Nova a 
las que nos gustaría reflexionar sobre el 
poder de la influencia del qué diran en 
apoyo de una amiga común. En oca-
siones la vida te da palos y el apoyo 
que debería dar la familia te defrauda, 
pero queremos que sepas que tus ami-
gos están aquí. Ya desde jovencita has 
tenido que guardar secretos que ahora 
no tendrás que callar más. Has dedi-
cado tu tiempo al cuidado de los que 
han estado enfermos, les has tendido 
tu mano cuando lo han pasado mal y 
por ello pensamos que, aunque no todo 
el mundo lo haya sabido apreciar, eres 
una persona excelente y podemos decir 
que nosotros sí te valoramos y tenemos 
la suerte de ser tus amigos. Ánimo, 
Elena, sabemos que tú puedes.

J. M.
Mas Rampinyo

Fe d’errates
La gimnasta de La Unió Tania Palomino sí que 
està entre les sel·leccionades per participar al 
Campionat de Catalunya.

Tot i que a Montcada i Reixac 
ha tingut una baixa resposta, 
la recent consulta sobiranis-
ta ha servit per obrir el debat 
sobre la necessitat d’establir 
canals de participació perquè 
la societat civil pugui opinar 
sobre les qüestions que li 
afecten. Ara per ara, la ciuta-
dania només pot optar cada 
quatre anys per unes sigles 
i un programa polític a les 
eleccions estatals, autonòmi-
ques, municipal i europees. 
Fora d’aquestes comptesses 
electorals, la seva opinió no 
compta, tot i que les adminis-
tracions haurien de promoure 
els mecanismes reals per ga-
rantir aquesta participació.
Això explica que, cada ve-
gada més, l’abstenció vagi 
en augment alhora que creix 
el nombre de plataformes o 
grups de pressió destinats a 
canalitzar les propostes ciu-
tadanes que no troben una 
resposta per part de les ad-
ministracions. 
Les consultes no haurien de 
ser un fet anecdòctic, contrà-
riament hauríen d’esdvenir 
una pràctica habitual. I, grà-
cies a les noves tecnologies, 
segurament no caldria mun-
tar grans operatius, simple-
ment articular els mecanis-
mes adients perquè la gent 
es pugui pronunciar sobre les 
qüestions que l’interessen i, 
quan més properes, millor. 
Si no es promou aquesta cul-
tura des dels propis governs, 
que ningú no s’exclami quan 
després la gent no vagi a vo-
tar. La democràcia, perquè 
estigui en forma, s’ha d’exer-
citar així els ciutadans dei-
xiarien de tenir la percepció 
que la seva opinió no comp-
ta, fora de quan arriben les 
eleccions.

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

El proper número, el 14 de maig

Fa uns mesos es va fer al carrer Guadiana un forat enorme per les 
obres de l’Alta Velocitat suprimint places d’aparcament. De moment 
el forat continua obert i d’obres no se’n fan. Quin és el calendari 
previst? Ángel garcía

L’obra del pou de ventilació de la Línia d’Alta Velocitat previst 
al carrer del carrer Guadiana ha tingut un endarreriment per 
motius tècnics de l’Admistrador d’Infraestructures ferroviàries 
(Adif). Actualment l’Ajuntament està negociant amb l’Adif fixar 
un calendari per continuar ambaquesta actuació, així com que 
es torni a adequar aquest espai per a ús públic mentre no con-
tinuin les obres | César Arrizabalaga, alcalde de Montcada i 
Reixac (PSC)

el clic

Bolquers penjant 

Després d’anar a votar per la in-
dependència del nostre país, hem 
estat passejant pel carrer Major 
i ens hem aturat a prendre el sol 
als bancs de la plaça de l’Església, 
8, al costat de l’entrada lateral de 
la mateixa. Ens ha sorprès molt de 
trobar el lloc arrasat amb tots els 
planters de rosses arrencats i fins i 
tot un bolquer penjat de l’arbre.

Germà Alsina
Montcada

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

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

projecció de l’ensenyament i estímul a la cultura
Les matriculacions escolars estan en marxa. El 
període d’inscripcions per a les escoles bressol, 
l’ensenyament primari i l’ESO s’està enllestint. Del 
10 al 21 de maig restarà obert el període per a les 
inscripcions al batxillerat i cicles formatius i, del 16 
al 23 de juny, a l’escola d’adults. Tanmateix, el 22 
d’abril el nostre alcalde feia públic que l’institut La 
Ribera continuarà oferint batxillerat l’any vinent, 
després que el Departament d’Educació entengués 
les raons per mantenir-lo, guanyant el sentit comú i 
l’acord entre les parts. Satisfacció per part de la co-
munitat educativa i de l’Ajuntament pel compromís 

acomplert. D’altra banda, el projecte de construcció 
del nou institut Montserrat Miró ja s’ha licitat. 
I la cultura al capdavant de tot. En el marc de Sant 
Jordi, s’han lliurat els premis de Microrelats de 
Montcada Comunicació, de la XIX edició del con-
curs de punts de llibre Guanya’t un punt, que or-
ganitza l’Ajuntament conjuntament amb les bibliote-
ques. També s’han atorgat els premis de contes Vet 
aquí un gat, entre altres actes culturals que no han 
passat desapercebuts. Són activitats que estimulen 
i projecten la cultura com a signe d’identitat, però 
també com a eines de projecció i d’habilitats perso-

nals. Val a dir que fa escassos dies es va presentar 
la finalització del col·leccionable L’Abans Montcada 
i Reixac que, després d’un any, ha donat com a fruit 
un llibre de la nostra història més recent. 
Projectar un ensenyament de qualitat, divers i ac-
cessible, així com estimular i reforçar la nostra cul-
tura és un deure de civilització, i un compromís dels 
socialistes i les socialistes. El millor llegat que podem 
transmetre és allò que ningú ens pot treure: el conei-
xement, la cultura i l’educació. Aquest petit tresor és 
únic i hem de saber mantenir-lo, ampliar-lo i trans-
metre’l. Aquest continua sent el nostre compromís.

El tranvía, una propuesta de transporte público
Hace más de un año que desde la Coalición 
ICV-EUiA presentamos una moción en el pleno 
en favor del proyecto TramVallès, elaborado por 
la Asociación para la Promoción del Transporte  
Público, pero no fue aceptada por el Gobierno 
Municipal. Se trata de un tranvía, una infraes-
tructura económica, eficiente y ecológica, que 
nos brindaría una comunicación interna y con 
los municipios vecinos, así como conexiones 
con otros medios de transporte público, con la 
posibilidad de establecer paradas cada 500 o 
700 metros. Montcada necesita mejorar la co-

municación entre sus barrios y con algunos mu-
nicipios de la comarca. Son muchos los bene-
ficios globales que implica el uso del transporte 
público, en un momento en que las ciudades 
se ven colapsadas por el transporte privado, y 
ofrecer medios de transporte colectivos es un 
servicio público por el que tienen que velar las 
administraciones. 
Este mes de abril la Generalitat ha aprobado el 
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona que 
junto con el Plan Director de Infraestructuras 
2009-2018, se pretende ordenar el territorio, 

evitando la dispersión, potenciando la actividad 
económica, atendiendo la necesidad de vivien-
da, preservando el patrimonio natural y agrario, 
y reforzar la red ferroviaria y el uso del transpor-
te público.
Es el momento de trabajar para resolver los pro-
blemas de movilidad y transporte en Montcada. 
¿Para cuándo un Plan de Movilidad para Mont-
cada, con propuestas de actuación concretas, 
a nivel de peatón y transporte público? Prepare-
mos una propuesta que se ajuste a las necesi-
dades de Montcada.

Montcada quiere ser España
Los ciudadanos de Montcada han hablado alto y cla-
ro: el 94% quiere continuar siendo España. El 25 de 
abril se celebraron esas consultas populares impulsa-
das y apoyadas por partidos nacionalistas que sólo se 
mueven por el sentimiento antiespañol. Pues bien, es 
hora de que estos independentistas reconozcan su 
estrepitoso fracaso y la imposibilidad de lograr jamás 
la independencia, por mucho que se empeñen en 
imponer una sola lengua en Cataluña y perseguir a los 
que no sean catalanohablantes. Además, la presencia 
de algunos dirigentes de Batasuna como “observado-
res” añade un contenido inmoral, intolerable e indigno 

que va más allá del ridículo o de la farsa porque se 
trata de una formación ilegal que actúa como brazo 
político del terrorismo. Y todo esto impulsado por ERC 
y apoyado por CiU, ésos que pretenden recuperar el 
gobierno de la Generalitat de aquí a pocos meses y 
que se han quitado definitivamente la careta recono-
ciendo que quieren la independencia. 
Este circo debería acabar y los catalanes que no 
quieren seguir el juego a los independentistas han 
de castigar a estos partidos reforzando al Partido 
Popular que, como partido no nacionalista, presenta 
propuestas serias para que Cataluña pueda progresar 

en libertad y pueda volver a ser una de las comunida-
des autónomas más prosperas de España como lo fue 
con los gobiernos nacionales del PP. A los montcaden-
ses les preocupa el paro, la crisis, la inseguridad ciu-
dadana y los problemas derivados de la inmigración y 
no la independencia de Catalunya, por mucho que 
algunos estén obsesionados en eliminar todo aque-
llo que huele a español. El nacionalismo catalán 
excluyente es políticamente letal, psicológicamente 
patológico, culturalmente empobrecedor y económi-
camente suicida y ante tanto despropósito, Montcada 
ha sabido estar a la altura: quiere ser España.

1.906 vots a favor de la independència
El diumenge 25 d’abril Montcada i Reixac va fer 
un acte de sobirania i va encetar, així, un camí 
de no retorn. La plataforma Montcada Decideix 
va aconseguir que 2.160 persones s’acostessin 
a una urna per introduir la papereta. Ho va fer 
sense suport institucional i sense recursos. Va 
mobilitzar més de 120 voluntaris i va sumar la 
complicitat d’associacions que van cedir els seus 
locals com a seus electorals. I, amb tot, hi ha qui 
ha volgut  banalitzar la consulta i menystenir les 
xifres de participació, però és evident que el sol 
fet d’organitzar-la a Montcada, a banda de ser un 

gest valent, és tot un èxit. Des d’Esquerra felici-
tem la plataforma per la planificació, l’organitza-
ció i la coordinació de la consulta. Felicitem els 
voluntaris per la implicació, la dedicació i el bon 
funcionament durant la jornada de les meses 
electorals. I felicitem els que van votar Sí  i, tam-
bé, els que van votar No o en Blanc, per haver 
fet sentir la seva veu, perquè tothom té dret a 
dir-hi la seva. Igualment, Esquerra, com a par-
tit d’esquerres, volem fer un reconeixement a 
aquells partits polítics que sense significar-se ni 
com a nacionalistes ni com a independentistes 

van donar suport a la consulta, entenent que les 
consultes ciutadanes són un exercici legítim i de-
mocràtic de la ciutadania per expressar la seva 
opinió sobre temes que els afecten i en defensa 
dels seus legítims anhels. 
Esquerra, com a partit independentista, veiem 
com les nostres aspiracions polítiques de cons-
truir un Estat propi dins la Unió Europea són cada 
dia més a prop gràcies a la transversalitat de l’in-
dependentisme.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Montcada en positiu
En uns temps d’extrema dificultat, hi ha moltes 
famílies de la nostra ciutat que pateixen el tur-
ment de l’atur i de les dificultats econòmiques en 
general. Amb una Montcada amb més de 3.000 
aturats,  la crisi econòmica és la  prioritat principal 
del govern municipal. Si no li donem la volta, entre 
tots, a la situació econòmica la resta de debats de 
futur serà estèril. 
En aquest difícil context, hi han uns quants grups 
i persones que estan instal·lats en la queixa perma-
nent, sempre estan criticant a tort i a dret; creuen que 
traslladant a la ciutadania escrits i comentaris dient 

que tot és un desastre, que tot es fa malament, 
aconseguiran un grapat de vots més. Il·lusos.  Per 
sort, hi ha molta més gent que viu la ciutat en po-
sitiu, són la majoria silenciosa, les seves preocupa-
cions són unes altres; gent que tot i les dificultats 
d’avui, estan carregades d’il·lusió per vèncer el fu-
tur; gent que vol anar endavant amb plantejaments 
positius i de millora de la ciutat, gent que sap que 
aquí no es pot fer màgia, que no apareixerà ningú 
genial que amb un joc de mans trobi la recepta fan-
tàstica. El mateix Obama després d’un any de go-
vern, tot i les esperances de canvi que va desfermar,  

no té varetes màgiques. Nosaltres tampoc tenim va-
retes màgiques, però a base d’esforç i de creativitat, 
de pencar i de tenir idees, alguns projectes fracassa-
ran i molts d’altres aniran bé. 
En aquests moments difícils per a molta gent, per  a 
la ciutat en particular i per al país en general, CiU vol 
encapçalar el lideratge d’una Montcada en positiu, 
d’una Montcada en què, tot i les dificultats, s’avança 
en molts camps: el cultural, el cívic, l’esportiu; amb 
austeritat, rigor i eficàcia en la gestió pública. És com 
ens han ensenyat a fer-ho a la gent  de CiU. Sumant 
més que restant. Sempre en positiu. 

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Marxa a peu a Montserrat
Organitza: Centre Excursionista 
de Montcada i Reixac (El Cim)

8 dE MAiG, 19H
COL·LEGi LA SALLE

5 dE MAiG, 19H
CASA dE LA viLA

30 l divendres
Hora del conte. ‘Les històries de la doc-
tora Potingues’, a càrrec de Sílvia Ricart. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Sessió de ball. Balls de Festa Major. 
Hora: 22h. Lloc: Gran Casino de Terra 
Nostra. Organitza: AV de Terra Nostra.

Teatre. ‘Oscar 1 maleta, 2 maletes, 3 
maletes’, del grup Nou Pins de Tiana. 
Hora: 22h. Lloc: La Unió (Festa Major 
de Mas Rampinyo).

4 l dimarts
Xerrada. Sobre la prevenció i seguretat 
a la llar per vacances. Hora: 18h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició de pintura Yo-
landa Martín. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 

Vetllada poètico-musical. ‘Oh, la infàn-
cia’, dins del cicle Coses que passen. 
Hora: 20h. Lloc: Kursaal. Organitza: AV 
de Can Sant Joan. 

5 l dimecres
Cinema. ‘Yo, robot’, d’Alex Proyas. Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Xerrada. ‘Què s’amaga darrera la gran 
indústria alimentària i ramadera?, a cà-
rrec de Gustavo Duch, autor del llibre 
‘Lo que hay que tragar’. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila.

6 l dijous
Xerrada. ‘La crisi, com una oportunitat 
de canvi’, a càrrec de Fina Rubio, presi-
denta de la Fundació SURT. Hora: 17h. 
Lloc: Casa de la Vila.

Xerrada. De Sílvia Alcántara sobre la 
novel·la Olor de colònia. Hora: 18h. 
Lloc: Abi (Colon, 5). Organitza: Servei 
Local de Català.

Inauguració. Exposició ‘Heroïnes. La llui-
ta de la dona contra el càncer de mama’. 
Hora: 19.30h. Lloc: Sala Sebastià Here-
dia del Kursaal. Organitza: AECC.

Assemblea. De la Plataforma Soterra-
ment Total. Hora: 20h. Lloc: Abi.

7 l divendres
Teatre. Representació dels alumnes del 
taller de teatre de l’IES Montserrat Miró. 
Hora: 12h i 20h. Lloc: Auditori.

Presentació. Del llibre El Barça en 
guerra, a càrrec de Jordi Solé i Sabaté. 
Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila. Orga-
nitza: Cercle Cultural Montcada.

Concert. Del grup Ocumé. Hora: 20h. 
Lloc: Col·legi La Salle.

8 l dissabte
Teatre. ‘Manda tu madre a Sevilla’, del 
grup de teatre del Casal Municipal d’Avis 
de Ripollet. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

Concert. Del grup 11 Varas i El rey de 
Espaldas. Hora: 20h. Lloc: Local de la 
Coordinadora de grups de rock (c. Ro-
maní s/n)

Concert. De La Purria, The Krapulas, 
Kako i la Remate Babyes. Hora: 21h. 
Lloc: Abi (Colon, 5). Preu: 3 euros.

Teatre. Estrena del musical ‘33’, del 
grup de teatre La Salle Montcada. Hora: 
22h. Lloc: Teatre del col·legi La Salle. 
Preu: 7,50 euros.

9 l diumenge
Teatre familiar. ‘Roba estesa’ de la Cia. 
Roba Estesa. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 3,5 euros.

14 l divendres
Cinema. Cicle Caixa Sabadell de cinema 
de muntanya. Hora: 22h. Lloc: Auditori. 
Organitza: El Cim.

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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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

30 1 2

7 8 94 5 63
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Recasens V.Nieto V.Nieto

Guix Recasens RecasensDuran J.Vila pardoRivas

pardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

12 1413
Guix Guix

15 16

         maig

‘Què s’amaga darrera de 
la indústria alimentària?’
Xerrada a càrrec de Gustavo Duch
Organitza: Grup de Medi Ambient

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

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

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

Exposició 
pINTURA
YOLANDA MARTÍN 
4 de maig, 19.30h

Exposició 
de punts de 
llibre 

Fins al 9 de maig

Teatre 
SOL, SOTA EL SOL
Lazzigags produccions
15 de maig, a les 22h 
preu: 7 euros

sala 
principal

TEATRE FAMILIAR
ROba EStESa
de la cia. Roba Estesa
9 de maig, 12h  
Sala Joan Dalmau

Exposició de fotografia 
‘Heroïnes. la lluita contra 
el càncer de mama’
Del 6 de maig al 6 de juny 
Sala Sebastià Heredia
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L’assaig històric La Mare de Déu 
del ciment, de Ricard Ramos i Jo-
sep Bacardit, va ser la publicació  
local més venuda a la Fira del 
llibre al carrer que va tenir lloc 
el 23 d’abril amb motiu de la 
Diada de Sant Jordi. També 
van tenir força èxit la novel·la 
autobiogràfica Fora de lloc, de 
Marta Cardona, i la d’aventu-
res El secreto de Thorton, de José 
Antonio Medina. L’altre autor 
montcadenc present a la fira va 
ser Carles Quílez, amb la versió 
castellana de la novel·la La soli-
tud de Patrícia. 
La Fira va registrar un ple ab-
solut des les 17h i fins a l’hora 
de tancament, les 20h, especial-
ment el Racó dels contes que 
les biblioteques van instal·lar 
a la plaça de l’Església. La Re-
gidoria d’Infància i Joventut va 
organitzar tallers de manuali-
tats i l’enlairament de globus 
amb missatges escrits per nens 
i joves. Durant el matí la Fira 
també va estar força animada 
amb la visita dels alumnes de 
les escoles El Turó, Reixac, La 
Salle i Sagrat Cor.
  
Novetats editorials. Entre les pu-
blicacions locals presents a la 
Fira també destaquen els llibres 
recopilatoris dels concursos 
‘Vet Aquí un Gat’ i ‘Els contes 
d’en Sergi’, i del Premi de Mi-
crorelats ‘El Basar’, titulat Dre-

ceres, i el recull de contes de Pep 
Martínez, narrats durant l’any 
passat dins del cicle Coses que 
passen que es fa al Kursaal, i 
titulat Les coses, passen, amb il-
lustracions de Pérez Oliván. 
Aquest any la fira va agluti-
nar una quarantena de para-
des d’entitats i comerços, xifra 
superior  a la d’altres edicions,  
fet que la regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU), ha 
valorat positivament: “Ens fa 
sentir molt bé que la cita cul
tural més important de l’any 
engresqui tanta gent”.

SANT JOrdi

La festa del Llibre al carrer Major va atraure força públic durant tot el dia malgrat l’amenaça de pluja

L’assaig ‘La mare de Déu del Turó’, 
el llibre local més venut a la Fira
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

NOU MUSICAL A LA SALLE
El grup del centre estrena el 8 
de maig el muntatge ‘33’

pàg. 24

SÍLVIA ALCàNTARA, A L’ABI
L’autora de la novel·la ‘Olor de 
colònia’, convidada pel SLC
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Durant el matí moltes escoles del centre van aprofitar per visitar la Fira del Llibre al carrer i mirar i remenar a les prop de quaranta parades

Jaume Ribera 
guanya el premi 
‘Vet Aquí un 
gat 2010’

El creador del detectiu juvenil 
Flanagan, el sabadellenc Jaume 
Ribera, ha guanyat el concurs 
de contes infantils escrits per 
adults ‘Vet aquí un gat’, convo-
cat per la Regidoria de Cultura, 
amb l’obra El ratolí, el gat, el gos 
i el cosí fructuós, un premi dotat 
amb 800 euros. Aquest any hi 
ha hagut dues finalistes: Laura 
Casanova, de la Seu d’Urgell, 
amb el conte L’Agustinet i els ocells, 
i Núria Tort, amb Plou i fa sol, les 
brunes es pentinen. 
El veredicte es va fer públic el 
21 d’abril a l’Auditori on també 
es va presentar el llibre amb els 
contes premiats al 2009. El cer-
tamen ha comptat amb la parti-
cipació de 103 autors, xifra que 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), considera eleva-
da i confirma que “el gènere 
del conte infantil també des
perta interès entre molts es
criptors”.

Sílvia Alquézar | Redacció

Núria Tort, finalista, i Jaume Ribera, guanyador

La novel·la de Marta Cardona, ‘Fora de lloc’, també va ser una de les més sol·licitades
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Mireia Manzano guanya 
amb un microrelat sobre 
la confusió i l’estrès

Mireia Manzano, estudiant de 
Barcelona de 19 anys, ha gua-
nyat el VIè Premi de Micro-
relats El Basar, que convoca 
Montcada Comunicació, amb 
“El cangrejo”, un relat sobre la 
confusió que comporten les si-
tuacions d’estrès. El veredicte es 
va fer públic el 16 d’abril en el 
marc d’un sopar fet al restaurant 
Sant Lluc. “És el primer cop 
que guanyo un premi, m’ha 
fet molta il·lusió i espero con
tinuar escrivint”, va expressar 
Manzano, la guanyadora més 
jove de la història del certamen, 

que enguany ha rebut 1.400 ori-
ginals.  “Ha estat un any molt 
bo, hi ha quantitat i qualitat, 
cosa que no és fàcil trobar en 
un gènere que pot semblar 
fàcil però entranya un gran 
dificultat”, va manifestar el crí-
tic Juan Antonio Masoliver, en 
nom del jurat –del qual també 
formen part l’escriptora i crítica 
Sònia Hernández i el crític Fer-
nando Valls. 

Nou llibre. Després del veredicte 
es va presentar Dreceres, el vo-
lum que recull les millors obres 
de l’edició publicat per l’editorial  

Debarris. El montcadenc Juan 
Manuel Guisado s’ha encarregat 
dels dibuixos que acompanyen 
els relats com a guanyador del I 
Premi d’Il·lustracions ‘El Basar’. 
“Ha estat un plaer contribuir 
a una activitat tan important 
per a la cultura”, va dir l’artista. 

El pintor Maese Pérez, membre 
del jurat –on també hi són Santi 
Romero, Òscar Barcons i Eva Se-
reno– va destacar “els tocs sur
realistes i la tècnica minucio sa 
de Guisado”. La presidenta de 
l’Àrea Social de l’Ajuntament, 
Ana Rivas (PSC), va remarcar la 

projecció internacional del certa-
men “que permet situar  Mont
cada al mapa”. El director de 
Montcada Comunicació, Lluís 
Maldonado, també es va congra-
tular de la bona marxa del premi, 
que compta amb el patrocini de 
Lafarge Cementos.

PrEMi ‘EL BASAr’

Silvia Díaz | Montcada

Les 42 obres seleccionades s’agrupen al llibre ‘Dreceres’

D’esquerra a dreta, Juan Antonio Masoliver, César Romero, Mireia Manzano, Patricia Díaz, Montse Gallés, Vicente Pedro (Lafarge) i Ana Rivas
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El consell assessor del col·leccionable ‘L’Abans’ posa amb les autoritats i els editors

‘L’Abans’ enganxa 1.400 lectors
L’editorial i l’ajuntament fan un reconeixement al consell assessor de la publicació

PuBLicAciÓ hiSTòricA

La presentació del volum 
‘L’Abans’, el 22 d’abril a l’Audito-
ri, va esdevenir un acte d’agraï-
ment als 1.400 montcadencs 
que setmana rere setmana han 
comprat els 50 fascicles del col-
leccionable, que recull la història 
gràfica local des del 1891 fins al 
1975. Jaume Campderrós, res-

ponsable de l’editorial Efadós, 
va mostrar la seva satisfacció per 
la fidelitat dels lectors i va anun-
ciar que properament se signarà 
un conveni amb l’Ajuntament, 
col·laborador de la publicació, 
per cedir al municipi les més de 
2.000 fotografies facilitades per 
particulars. L’editorial i l’Ajunta-
ment van fer un reconeixement 

especial al coordinador de la 
publicació, Jaume Alcázar, i al 
consell d’assessors, format per 
persones del teixit cultural i as-
sociatiu del municipi. A tots ells 
l’editorial els va fer entrega d’un 
exemplar de ‘L’Abans’ que ja es 
pot trobar a les llibreries locals 
al preu de 140 euros i del qual 
s’han editat 200 unitats. 

Laura Grau | Montcada
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Les obres participants s’exposen a la casa de la Vila

El concurs de punts de 
llibre premia 37 escolars 

Fins al 9 de maig es pot visitar a 
la Casa de la Vila l’exposició dels 
1.861 punts de llibre que han 
participat al concurs ‘Guanya’t 
un punt’. Després la mostra es 
traslladarà a la biblioteca Elisen-
da de Montcada, on hi serà del 
13 al 29 de maig. Les bibliote-
ques van donar a conèixer els 
37 guanyadors de les diferents 
categories d’edat el 21 d’abril en 
un Auditori replet de gent i amb 
la presència de l’alcalde, César 

Arrizabalaga (PSC), la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), i la responsable de la bi-
blioteca del Pla d’en Coll, Núria 
Camps, qui va destacar que els 
treballs guanyadors tenen tam-
bé projecció a l’exterior: “Hi 
ha molts col·leccionistes que 
ens demanen que els enviem 
els punts premiats, que nosal
tres editem per commemorar 
Sant Jordi”. Els guardonats van 
rebre de premi un lot de llibres i 
de material de pintura. 

guANyA’T uN PuNT

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escenari de l’Auditori es va quedar petit per dona cabuda a tots els nens i joves premiats pel jurat del concurs ‘Guanya’t un punt’
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Un total de 861 nens i nenes de les escoles de Montcada han participat 
en l’onzena edició del certamen ‘Els contes d’en Sergi’ que es va fallar 
el 21 d’abril a l’Auditori. L’acte va ser presentat per Jordi Amenós qui 
va narrar alguns contes per a adults, mentre Rosa Fité va posar el toc 
d’humor explicant contes per als més petits. Pedro Gómez, del grup 
juvenil La Ballesta –entitat que convoca el concurs–, va presentar el 
volum recopilatori dels millors relats d’aquest any. Gómez va destacar 
que, en arribar a la seva onzena edició, “el certamen està més que 
consolidat gràcies a la implicació del grup La Ballesta, l’Ajuntament 
i les escoles del municipi”. L’acte va finalitzar amb el lliurament dels 
premis repartits en dues categories: de 6 a 9 anys i de 10 a 12, tenint 
cadascuna d’elles cinc premiats (a la foto) | TL

> Nou recopilatori d’‘Els Contes d’en Sergi’
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Mercè Malé, de l’Escala, va gua-
nyar el 14è Premi de Narrativa 
Curta Ateneu Domingo Fins que 
es va fallar el 23 d’abril a la sala 
gran de l’Abi en el decurs d’un 
sopar literari. Aquest és el primer 
premi que obté Malé, de 40 anys, 
que es dedica al món de l’hoste-
leria i és una gran aficionada a 
la lectura i l’escriptura. “Em fa 
molta il·lusió aquest premi 
perquè m’anima a continuar 
escrivint”, va dir després de re-
collir el guardó, dotat amb 650 
euros. El seu relat, titulat “Terà-
pia de parella DM-19” és una 
història futurista amb elements 
de ciència ficció sobre un matri-
moni que té divergències sobre la 
possibilitat de tenir fills. 
  
Finalista. El barceloní Jon López 
va resultar finalista amb el conte 
“La inoblidable Nur”, una histò-
ria d’amor que evoluciona en el 
temps, des de la infància al món 
adult. Llicenciat en Filosofia, ha 
guanyat diversos premis literaris 

i ha publicat la novel·la curta Les 
flors de Magmata. “Aquest nou 
premi és encoratjador perquè 
em confirma que no ho faig del 
tot malament”, va comentar. El 
veredicte va anar a càrrec d’Elisa 
Riera, presidenta del jurat, que 
va destacar “el ritme i l’acurada 
expressió descriptiva del relat 
de Malé i la força poètica del 
de López”. Al certamen van con-

còrrer una trentena d’autors dels 
Països Catalans. En la categoria 
juvenil, en la que van participar 
quatre autors, el premi va ser 
per la jove Alba Loriz, de Carde-
deu, amb el conte “Per què?”. El 
president de l’Abi, Miquel Angel 
Gràcia, va anunciar que en les 
properes setmanes es farà la pre-
sentació del llibre recopilatori de 
les set primeres edicions.

PrEMi ATENEu dOMiNgO fiNS
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Mercè Malé, de l’Escala, guanya el 
concurs amb un relat futurista
L’autor finalista és Jon López, de Barcelona, i la guanyadora juvenil, alba Loriz, de cardedeu

D’esquerra a dreta, Miguel À. Gràcia, Elisa Riera, Mercè Malé, Jon López, Alba Loriz i Sílvia Mató

Laura Grau | Montcada

L’artista Yolanda Martín (Barcelona, 1968) inaugura una exposició a 
l’Auditori Municipal el 4 de maig (19.30h) amb una trentena d’obres de 
mitjà i gran format, la majoria acríl·lics sobre fusta, però també d’altres 
tècniques mixtes i alguns dibuixos sobre paper. Martín és llicenciada en 
Belles Arts per la Universitat de Barcelona i membre del grup de pintors 
Hetsing (Heterogenis i Singulars) creat per Raimond Maragall | LG

> Mas Rampinyo continua de Festa Major 

> Yolanda Martín exposa a l’Auditori Municipal

Una gran cercavila, amb la partici-
pació de gegants i grups de la Rua 
de Carnaval (l’1 de maig, a les 10h 
a la plaça de les Calderes), obre el 
segon cap de setmana d’actes de 
la Festa Major de Mas Rampinyo 
que va començar el 24 d’abril amb 
el pregó a càrrec del director del 
col·legi La Salle Joan Josep Ma-
segosa (a l’esquerra de la foto, 
amb el president de La Unió, Pere 
Arévalo). El 2 de maig hi haurà la 
tradicional caminada d’El Cim, la X Trobada de Puntaires i la botifarrada 
popular en benefici de Càritas. La festa clourà a la pista coberta de l’escola 
Elvira Cuyàs amb una ballada de gitanes amb les colles de Lliçà d’Amunt, 
Ripollet i Mas Rampinyo | LG

> El Museu apropa l’arqueologia als infants 
El Museu posa en marxa el 3 de maig el concurs “Busca la joia del Mu-
seu”, un joc de pistes destinat a nens de 6 a 12 anys a través del qual bus-
caran la peça màgica del museu. El sorteig del premi entre tots els encer-
tants tindrà lloc el 16 de maig, dia  en què es farà un taller d’introducció 
a l’arqueologia per a nens i visites guiades al museu per al públic familiar 
que podrà conèixer els orígens i evolució del municipi i les activitats que 
el museu realitza durant tot l’any. Les tres propostes s’emmarquen en el 
programa ‘Descobreix l’Arqueologia al Museu’ | LG
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L’escriptor Josep M. Espinàs 
(Barcelona, 1927) va ser el con-
vidat d’excepció de la X Jornada 
Literària Juan Ramon Masoliver 
que va organitzar el 15 d’abril a 
l’Auditori la Fundació que porta 
el nom de l’erudit de Vallençana. 
Espinàs va plantejar l’acte com 
una conversa amb els assistents 
i va trencar el gel amb un parla-
ment sobre els seus records de 
Masoliver, amb qui va coincidir 
com a jurat del Premi Nadal. 
“El recordo explosiu, contun
dent quan defensava una idea, 
parlava de moltes coses i feia 
seductors els seus planteja
ments”, va apuntar.
 
Viatges i ficció. Espinàs ha fet una 
aportació singular a la literatura, 
l’explicació de les seves vivències 
de viatges a peu per territoris de 
Catalunya i de l’Estat espanyol.  
“Sempre dic que aprendre a 
viure la vida dels altres ens fa 
ser més tolerants i t’enriqueix 
com a persona”, va apuntar 

com a conclusió. Arran dels 
viatges també va prendre una 
decisió: “He fugit de la ficció 
perquè les sortides m’han do
nat un material excepcional, la 
meva imaginació mai hagués 
estat capaç de crear situacions 
com les que he viscut”. L’escrip-
tora Sònia Hernández, dinamit-
zadora de la Fundació, va parlar 
dels trets comuns entre Espinàs i 
Masoliver, destacant “el seu hu
manisme i la passió pels viat

ges” i va avançar que la família 
Masoliver Ródenas està digitalit-
zant un fons fotogràfic que cedi-
rà a l’Ajuntament. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
va presidir l’acte i va destacar el 
compromís de l’Ajuntament amb 
la Fundació Masoliver que es 
concreta amb la publicació de la 
revista ‘Quaderns de Vallençana’. 
El pròxim número parlarà sobre 
la literatura als anys 50 i veurà la 
llum a final d’any.
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Josep M. Espinàs convida el públic 
a aprendre a viure la vida dels altres
L’escriptor diu que els seus viatges a peu li han proporcionat experiències que superen la ficció

Silvia Díaz | Montcada Durant el mes d’abril, l’SLC, ha 
dut a terme diferents activitats 
culturals en les quals han pres 
part els alumnes i els voluntaris 
del programa ‘Voluntaris per la 
llengua’. Destaca la ruta per la 
Montcada modernista, dirigi-
da pel tècnic del Museu Dani 
Moly, el 21 d’abril, i en la qual 
van prendre part una setantena 
de persones. El 15 d’abril els 
voluntaris van participar en 

un acte de reconeixement de 
la seva tasca fet a la seu de la 
Fundació Cultural, entitat col-
laboradora del programa. 
El 6 de maig, l’escriptora Sílvia 
Alcàntara  (Puig-reig, 1934)  vi-
si tarà l’Abi (18h) per participar 
en un col·loqui amb els alum-
nes sobre “Olor de colònia”, la 
novel·la en català més venuda 
al Sant Jordi 2009 que evoca la 
vida d’una colònia tèxtil catala-
na als anys cinquanta. 

Una setantena d’alumnes 
fan la ruta modernista 

La darrera activitat cultural de l’SLC va ser una visita amb el Museu a la Montcada modernista

SErVEi LOcAL dE cATALà

Laura Grau | Redacció

L’escriptora Sílvia alcàntara farà una xerrada a l’abi

Espinàs, signant llibres al final del diàleg amb el públic, al costat de la regidora Amèlia Morral
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El grup de teatre La Salle estrena 
‘33’, un musical sobre l’amistat
El muntatge incorpora millores tècniques i reuneix una cinquantena d’alumnes i exalumnes

El grup de teatre La Salle Mont-
cada estrena el 8 de maig a la 
sala d’actes del col·legi l’especta-
cle musical ‘33’, la història d’un 
grup d’amics que es retroben 
al cap d’un temps i intenten 
recuperar la seva antiga relació 
sense gaire èxit. “L’obra parla 
de l’amistat i de l’amor, però 
també de la traïció i la reven
ja”, explica Rosa Labrador, una 
de les directores del muntatge, 
que compta amb la participació 
d’una cinquantena de persones. 
La majoria dels actors són alum-
nes de La Salle i tenen entre 15 i 
16 anys. “Ens feia una mica de 
por que fossin tan joves, però 
la veritat és que han demostrat 
que tenen una gran capacitat 
de treball i d’aprenentatge”, 
senyala Labrador. 

Més tecnologia. L’entitat ha in-
troduït millores tècniques en el 
so i la il·luminació. També s’ha 
instal·lat un enginyós sistema de 

bastides que ha permès ampliar 
l’escenari en alçada i recrear el 
bar ‘33’, on transcorren la major 
part de les escenes. L’obra tam-
bé es representarà els dies 16 i 
30 de maig i 5, 6, 13, 19 i 20 de 
juny. Els dissabtes serà a les 22h 
i els diumenges a les 18h. Les 
entrades, al preu de 7,50 euros, 

es poden comprar anticipada-
ment a la secretaria de l’escola 
(de 17h a 18h) o una hora abans 
de cada representació, a taquilla. 
A manera de reclam i com a for-
ma d’assajar amb públic real, el 
grup va representar alguns nú-
meros de l’obra el 24 d’abril a 
diferents punts de Montcada.

ESPEcTAcLE

Els actors de ‘33’ van protagonitzar una ‘flashmob’ el 24 d’abril a diferents espais de Montcada

L’historiador Josep M. Solé i Sabaté vindrà a Montcada el 7 de maig per 
presentar a la Casa de la Vila el llibre El Barça en guerra, del qual també 
és autor Jordi Finestres. L’acte l’organitza el Cercle Cultural i també servirà 
per recordar la figura de Josep Sunyol, president del Barça assassinat per 
les tropes franquistes al front de guerra | LG

> ‘Tranquilino se nos casa’ omple el Kursaal

> ‘El Barça en guerra’ es presenta a Montcada 

> Concerts de la Coordinadora de grups de rock
La banda 11 Varas presenta el seu nou treball titulat ‘Rock para liar’ el 8 
de maig al local de la Coordinadora de grups de rock (Romaní sn, 20h). 
Al concert també actuarà el grup de Ripollet El rey de espaldas. D’altra 
banda, l’Abi acollirà el mateix dia a les 21h un concert de diversos grups, 
entre ells La Purria i The Krapulas, per sufragar les despeses judicials del 
cas d’un jove agredit pels guàrdies de seguretat del metro | LR

El grup de teatre del Casal de Gent Gran Casa de la Mina va omplir el 
Kursaal el 25 d’abril amb la representació de ‘Tranquilino se nos casa’ (a 
la foto), una comèdia que gira al voltant dels matrimonis de conveniència i 
que va aixecar força rialles entre el públic. El 8 de maig el Grup de Teatre 
del Casal Municipal d’Avis de Ripollet actuarà a l’equipament de Can Sant 
Joan amb la comèdia ‘Manda tu madre a Sevilla’ (18h) | LG

Laura Grau | Montcada
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Es commemora el centenari de Juan Ramón Masoliver, ‘l’home que ho havia llegit tot’
Enguany es commemora el cente-
nari del naixement de Juan Ramón 
Masoliver, crític literari, escriptor, 
periodista i traductor (Saragossa, 
1910-Barcelona, 1997). La rela-
ció de Masoliver amb Vallençana 
arren ca dels anys d’infantesa, 
quan passa els estius a la masia 
que el seu avi va adquirir al segle 
XIX. Després d’un periple profes-
sional que el porta a recórrer mig 
món, Masoliver acaba establint la 
seva residència a Vallençana, on 
viurà més de quaranta anys. 

Estableix contacte amb el grup 
montcadenc Tertúlia, del qual es-
devé una peça clau. Gràcies a ell 
els premis que convoca l’entitat 
compten amb crítics de prestigi 
–com el Montcada de Pintura que 
avui dia, en homenatge a la seva 
figura, porta el seu nom. Ànima 
viva del Premio de la Crítica, Ma-

soliver converteix Vallençana en el 
centre neuràlgic dels crítics litera-
ris quan, al llarg de tres edicions 
–1963, 1965 i 1967–, agrupa el 
jurat a casa seva i fa les delibe-
racions al restaurant Can Piqué. 
Però Vallençana també esdevé 
fita d’intel·lectuals i escriptors que 
volen parlar amb ell –hi desfilen 

José Agustín Goytisolo, Ana Maria 
Matute, Pere Gimferrer i Carmen 
Martín Gaite, entre d’altres. No en 
va, la seva biblioteca aplega prop 
de 20.000 llibres, fet que el porta 
a guanyar-se el sobrenom de “l’ho-
me que ho havia llegit tot”. L’any 
1996 l’Ajuntament li concedeix el 
títol de Fill Adoptiu de Montcada.

Vallençana, centre literari del món

El crític, erudit i periodista Juan Ramón Masoliver, a Roma, als anys quaranta
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Masoliver va ser 
una peça clau del 
grup Tertúlia i els 
seus concursosProp d’un miler de persones van 

assistir al festival del Dia Mun-
dial de la Dansa que va organit-
zar el 24 d’abril la Regidoria de 
Cultura a la plaça Joanot Marto-
rell. El festival va comptar amb 
la participació del Grup de Dan-
sa Oriental de la Xarxa de Dina-
mització Sociocultural; el grup 
de Dones de Can Cuiàs; l’Espai 
Tai-txí; el Club de ball espor-

tiu Endansa, l’Associació Ballet 
Flamenco Triana; els grups de 
balls de festa major i de batuka i 
funky-hip-hop del Gran Casino 
de Terra Nostra; les escoles de 
dansa Eva Nieto i Jym’s; el grup 
de dansa oriental dels cursos de 
Cultura; el club Invicto i el grup 
de ballet i jazz Susana Arévalo 
de La Unió; el grup d’aeròbic 
de l’IME i l’Agrupació Sardanis-
ta Terra Nostra.
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Laura Grau | Montcada

La cita anual amb el ball 
congrega mil persones
Una quinzena de grups i escoles van exhibir lluïdes coreografies

Una de les actuacions del festival del Dia de la Dansa a l’escenari de la plaça Joanot Martorell

diA MuNdiAL dE LA dANSA
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El Valentine ha arribat a la rec-
ta final de la temporada amb 
les opcions intactes per entrar 
al grup dels equips que lluiten 
per l’ascens de categoria. Els 
homes de Joan Cortés s’han 
col·locat a la tercera posició del 
Grup Tercer de Primera Cata-
lana amb 18 victòries i 10 de-
rrotes, després dels dos últims 
triomfs contra l’Alella, per 83 
a 81, i davant el Corazonis-
tas per 71-81, tots dos equips 
situats a la zona mitjana de la 
taula. A manca de dues jorna-
des perquè acabi la competició, 
no hi ha res definit al capda-
vant de la classificació, lidera-
da pel Palamós amb 47 punts, 
els mateixos que té el Vic, a la 
segona posició per la diferència 
de cistelles. 

Igualtat. Amb les mateixes vic-
tòries que els montcadencs hi 
ha un total de tres equips: El 
Masnou, el Premià i la Garri-
ga. Precisament, aquest últim 
és el pròxim rival del Valentine 
al pavelló Miquel Poblet el 2 
de maig (19h). Sobre les pos-
sibilitats de ser un dels quatre 
primers, el tècnic s’ha mostrat 
optimista. “Estic content per
què l’equip va creixent”, ha 
indicat Cortés, qui ha remarcat 
que la plantilla ha d’anar en 
la línia del dia del Corazonis-

tas i no repetir algunes de les 
errades comeses contra l’Alella 
a casa, en una victòria agòni-
ca que no es va decidir fins al 
darrers segons. “El problema 
és que vam sortir massa re
laxats, sense caràcter, i això 
és precisament el que no hem 
de fer”, ha dit el tècnic.
Els dos primers classificats de 
la lliga regular pujaran direc-
tament a la Copa Catalunya, 
mentre que els tercers i quarts 
faran una lligueta en un sol cap 
de setmana per decidir quins 
són els altres clubs que aconse-
gueixen l’ascens.
A l’última jornada de lliga, que 
es disputarà entre el 8 i 9 de 
maig, el Valentine visitarà la 
pista de l’AECAM Malgrat de 
Mar, a l’onzena posició, amb 
13 victòries i 15 derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

BàSQuET

Esports
laveu.cat/esports

BARRUFET, A LA SALLE
El porter del Barça d’handbol 
va oferir una xerrada a l’escola 
amb motiu del seu centenari

JON SANTACANA
L’Ajuntament ret homenatge al 
campió paralímpic d’esquí als Jocs 
d’Hivern de Vancouver (Canadà)

pàg. 28 pàg. 28

El Valentine és tercer a un triomf 
del líder en una lliga molt igualada
Els homes de Joan cortés han guanyat els dos últims partits contra l’alella (83 a 81) i el corazonistas (71-81)
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Iván Costa en una acció individual durant un partit d’aquesta temporada al Miquel Poblet

El Mausa depén 
de tercers en la 
lluita per pujar 
a primera A

L’FS Mausa Montcada s’ha 
complicat l’ascens a Primera A 
després de deixar escapar dos 
punts d’or a la difícil pista del 
Manlleu, que va empatar a un 
gol a falta de pocs segons per al 
final. Quan resten cinc jornades 
perquè acabi la lliga, els homes 
de Juan Antonio Jaro han de 
guanyar tots els enfrontaments 
i esperar que un dels rivals de 
dalt ensopegui. 
En acabar el matx contra el 
conjunt osonenc, un dels juga-
dors locals, Mario Litrán, reco-
neixia que l’empat va ser una 
gerra d’aigua freda. “Estem 
molt tocats, hem fallat en el 
partit més important de la 
temporada. És una pista di
fícil però no podem cometre 
errades així amb la victòria a 
la butxaca”, ha indicat l’autor 
de l’únic gol montcadenc, fruit 
d’un contraatac.

fuTBOL SALA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Mausa va empatar a un gol a Manlleu

 Luis Miguel Rodríguez substituirà Rosa Olivares a la presidència del club 
El representant de jugadors Luis 
Miguel Rodríguez serà el nou 
president del Valentine la tem-
porada vinent en substitució de 
Rosa Olivares, que deixa l’entitat 
després de quatre anys difícils a 
causa de la situació econòmica 
que va heretar de la gestió del 
club a principi dels 90. Rodrí-
guez, que havia estat vinculat al 
CB Montcada fins al 2001, torna 
“amb l’objectiu de convertir el 
club en un referent social”. Per 

la seva banda, Olivares ha fet un 
balanç positiu de la seva gestió 
malgrat els problemes econò-
mics “perquè el club continua, 
que és l’important, i gaudeix 
d’una bona salut esportiva”. El 
22 d’abril va acabar el termini 
per presentar candidatures a la 
presidència del club. No caldrà 
fer eleccions, ja que només ha 
optat al càrrec el projecte en-
capçalat per Luis Miguel Rodrí-
guez  | SA

Es ven plaça de pàrquing al costat del 
centre comercial El Punt. 659 12 83 28.
Es busca un gos pastor alemany robat 
el 16 d’abril, que va coix de la pota dre-
ta. Telèfons de contacte: 667248287 o 
677129546.
Compro TBO antics, còmics de superhe-
rois, manga, llibres, àlbums de cromos i 
joguines. Tel. 630 930 616. 
Compro móviles de 2ª mano. 692 92 44 84.
Traspaso derecho a multipropiedad, du-
rante la 13ª semana del año, de un aparta-
mento en Mijas-Málaga. Coste: 300 euros 
al año. Tel. 656 830 371.
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.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts  
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El Sant Joan no aconsegueix sor-
tir de l’espiral negativa. Els ho-
mes d’Oswaldo Leboso han per-
dut els dos darrers partits amb 
el Molletense per 3-0 i contra el 
Júpiter, el líder, per 1-3. A manca 
de sis jornades, La Unió és tret-
zena del Grup Segon de  Primera 
amb 31 punts. L’arribada del nou 
entrenador ha portat aires nous 
a la plantilla, que considera que 
està molt justa d’efectius. El club 
ha fitxat el defensa Javier Sache, 
del Pomar, Marcos Guerrero, 
del juvenil de Divisió d’Honor 
de l’Hospitalet i Gabriel, del Ca-
rolinense. També ha tornat el 
capità Raúl Catena, que ho va 
deixar fa unes setmanes per mo-

tius personals. Hi ha hagut dues 
baixes per decisió del cos tècnic: 
Cristian Artés i Cuco. Per a Le-

boso, la plantilla és curta i està 
desmoralitzada, “però podem 
sortir de l’espiral negativa”.
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El CD Montcada respira més 
tranquil en superar el Tortosa
El conjunt verd va guanyar per 2-1 un matx que va jugar molts minuts amb 10 homes

El CD Montcada ha donat un 
pas important en la lluita per la 
permanència a Primera Catala-
na després de superar per 2-1 el 
Tortosa, un rival directe. Des-
prés d’aquest matx, els montca-
dencs són setens per la cua, amb 
38 punts empatats precisament 
amb els del Baix Ebre, però amb  
el gol average a favor. 
Pel que fa al partit, els verds van 
sortir molt forts. Al minut 20, 
Charly va fer l’1-0, un avantatge 
que es va ampliar al 35 amb un 
gol d’Iván després d’un còrner. 
Però, a les acaballes del primer 
temps, Iván va veure la targeta 
vermella directa després d’una 
falta sobre l’últim home del rival 

en un contraatac. Ja a la represa, 
al primer minut de joc, el porter 
Jonathan va fer un penal que va 
suposar el 2-1. Malgrat jugar en 
inferioritat numèrica, els locals 
van defensar bé el resultat i, fins 
i tot, van disposar d’un parell de 
jugades per sentenciar el partit. 
“Un 10 per als jugadors”, va 
dir el tècnic, Jaume Creixell, en 
acabar el matx, qui ha remar-
cat que l’important és donar 
passes endavant per salvar la 
categoria el més aviat possible. 
“M’agradaria destacar el com
promís i la lluita de l’equip, 
tot i l’adversitat de jugar amb 
un home menys”, ha indicat el 
davanter Israel, qui s’ha mos-
trat molt content perquè el CD 

Montcada abandona les sis últi-
mes places que podrien portar a 
Preferent.
L’equip montcadenc també va 
jugar a casa la jornada anterior, 
amb la visita de la Montañesa, el 
segon classificat. Els verds van 
perdre per 1-2 en un matx igua-
lat en què el rival es va avançar 
en el marcador amb un 0-2. Els 
homes de Jaume Creixell no es 
van arronsar i van intentar la re-
muntada però, tot i disposar de 
bones ocasions, només va aca-
bar al fons de la xarxa un xut de 
Carrión al minut 64. “L’equip 
ho va donar tot, va controlar 
la pilota, però no va poder 
ser”, va manifestar l’autor del 
gol montcadenc.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El CD Montcada va superar el Tortosa per 2-1, tot i jugar més de 45 minuts amb 10 homes

fuTBOL. PriMErA cATALANA

  El club verd incorpora un davanter de Tercera
El CD Montcada ha fitxat el da-
vanter Remo Forzinetti, de 26 
anys, procedent del Manlleu, 
de Tercera Divisió. El jugador, 
que ja va debutar al darrer 
matx contra el Tortosa, ha mili-

tat en equips com el Badalona, 
el Santboià, el Guadalajara i el 
Ciempozuelos, entre d’altres. 
Forzinetti s’ha compromès amb 
la directiva verda fins que acabi 
l’actual temporada | SA

El Sant Joan segueix immers en el 
descens amb dues noves derrotes 

fuTBOL. PriMErA  TErriTOriAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
es manté a 
primera Divisió

fuTBOL fEMENÍ

L’equip femení de l’EF Montca-
da ha aconseguit l’objectiu de la 
permanència a la Primera Divi-
sió gràcies a la retirada del Vic, 
que era el cuer del Grup Segon. 
Les locals han mostrat la seva 
alegria perquè “l’important era 
mantenirse a la màxima ca
tegoria”, ha indicat la capitana, 
Georgina Vendrell. El conjunt fe-
mení té 5 punts a l’antepenúltim 
lloc de la taula. Al darrer partit 
jugat a casa, les noies de Pere Ri-
cart no van poder aturar el líder 
del grup, el Sant Andreu, amb 
qui van perdre per 0-7. “Ara ju
guem més tranquil·les, sense 
la pressió de no baixar”, ha dit 
Vendrell | SA

El Sant Joan ha fet alguns canvis a la plantilla per mantenir la categoria en el tram final de la lliga

El Santa Maria no aixeca cap, 
tot i acabar d’estrenar el quart 
entrenador de la temporada, José 
Luis Sánchez, qui substitueix a 
la banqueta a Antonio Conejero, 
que deixat el càrrec per motius 
de salut. El nou tècnic no ha de-
butat amb bon peu, ja que l’equip 
ha encaixat dues derrotes contra 
el Juan XXIII per 2-4 i davant el 
Sabadell Nord per 3-0  | SA 

fuTBOL. 2a TErriTOriAL

El Santa Maria 
canvia novament 
d’entrenador 

El nou entrenador José Luis Sánchez
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La Salle escull l’entrenador Dídac 
de la Torre com a director tècnic

hANdBOL

L’objectiu de la nova etapa serà potenciar el planter i els entrenadors del club

> Homenatge institucional a Santancana
L’esquiador Jon Santacana, que recentment ha guanyat tres medalles 
als Jocs Paralímpics d’Hivern a Vancouver, va rebre el 20 d’abril el 
reconeixement de l’Ajuntament. L’esportista local, que va néixer a Sant 
Sebastià, va ser rebut per una delegació municipal encapçalada per 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), qui va lloar la trajectòria de Santa-
cana: “És increïble com baixa amb el seu guia tan ràpid i tan com-
penetrats”. Per la seva banda, l’esquiador es va mostrar molt content 
“perquè sempre és una satisfacció que se’t valori la feina i l’esforç”. 
A la foto, els edils amb Santacana, que lluïa les medalles de Vancouver 
i la placa que li va lliurar el consistori. Veure vídeo a la veu.cat  | SA
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La UE Montcada ha acabat vui-
tena amb 5 punts al Campionat 
de Catalunya per equips, un lloc 
que li permet continuar a la Divi-
sió d’Honor la temporada vinent. 
“Hem aconseguit l’objectiu, tot 
i que amb més problemes dels 
previstos perquè el conjunt ha 
estat molt irregular”, ha indicat 
el president, Jaume Izquierdo. El 

Montcada es va acomiadar de 
la competició amb una derrota 
contra el Sant Andreu per 4’5 a 
5’5. El club local, que defensava 
el títol a la màxima categoria, ha 
tingut enguany molts problemes 
econòmics a causa de la falta de 
patrocinador que han repercutit 
en el nivell de l’equip, ja que al-
guns dels grans mestres han fitxat 
per altres entitats. D’altra banda, 

l’equip B de la UE Montcada ha 
perdut la categoria de Preferent, 
mentre que el C no ha assolit 
l’objectiu de l’ascens. 
La pròxima competició del club 
montcadenc serà  la vintivuitena 
edició de l’Open Internacional 
Vila de Montcada, que es dispu-
tarà del 25 de juny al 3 de juliol a 
l’Espai Cultural Kursaal, ubicat a 
Can Sant Joan.

L’equip seguirà la temporada vinent a la Divisió d’Honor al campionat de catalunya 

La UE Montcada salva la categoria

Sílvia Alquézar | Redacció

cicLiSME dE MuNTANyA. copa del Món

La ciclista local Anna Villar, de 
l’Ayala Syncros Team, va acabar 
a la posició 23 a la primera prova 
de la Copa del Món de Ciclisme 
de Muntanya, disputada el 25 
d’abril al parc natural de Dalby 
Forest, a Anglaterra. Als primers 
compassos de la cursa, la corre-
dora montcadenca va arribar a 
estar entre les 15 primeres “però 
la duresa del circuit i el gran 
nivell de les participants van 
fer que baixés el ritme i perdés 
algunes posicions”, ha dit Villar, 
qui espera poder millorar la clas-

sificació a la pròxima prova, que 
tindrà lloc l’1 i 2 de maig a Houf-
falize (Bèlgica). 
D’altra banda, la ciclista de l’Aya-
la segueix liderant amb autoritat 
la Copa Catalana, amb uns 200 
punts d’avantatge respecte la se-
gona classificada. A la darrera 
competició, a Flix (Tarragona), 
Villar es va caure en els entrena-
ments oficials, un fet que va afec-
tar en el rendiment de la ciclista, 
que va quedar en segona posició 
a la contrarrellotge individual i 
en tercer lloc a la competició de 
ral·li. 

La corredora local lidera amb claredat la copa catalana

La ciclista Anna Villar acaba 
al lloc 23 a la primera cursa 

Sílvia Alquézar | Redacció

La bicicletada 
pel Besòs serà 
el 16 de maig

L’Ajuntament col·labora un 
any més amb la Diputació de 
Barcelona en l’organització de 
la vuitena edició de la bicicle-
tada popular per la llera del 
Besòs, que enguany tindrà lloc 
el 16 de maig. Les inscripcions 
només es poden fer a través del 
web www.diba.cat/bicicletada/ 
i es tancaran quan s’arribi a 
la xifra de 1.500 participants. 
La cursa sortirà a les 9.30h de 
Granollers per arribar a Mont-
cada a les 10.30h. L’objectiu de 
la prova és fomentar la pràctica 
de l’esport a un espai natural 
seguint el curs del riu.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> David Barrufet parla de la seva trajectòria
El porter del Barça d’handbol, David Barrufet, va explicar la importància 
de combinar l’educació amb l’esport durant una xerrada que va mantenir 
el 28 d’abril amb l’alumnat de l’escola La Salle, convidat per la comissió 
del centenari i el Club d’Handbol. “Aquest any em retiro i com he es-
tudiat Dret, entraré a treballar dins l’equip jurídic del Barça”, va dir 
Barrufet als infants i joves, que li van formular multitud de preguntes sobre 
la seva vida esportiva i personal. Barrufet va improvisar uns entrenaments 
d’handbol amb els alumnes. Veure vídeo a laveu.cat | SD
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  La Salle Iste passa a la ronda següent de la Copa
La Salle Iste ha aconseguit la 
classificació per a la segona 
fase de la Copa Federació a fal-
ta d’una jornada perquè acabi 
la primera ronda. L’objectiu de 
l’equip és quedar primer de grup 

per tenir el factor pista a favor. El 
matx decisiu serà el 9 de maig a 
la pista del Molins, amb qui està 
empatat a punts al primer lloc. 
Al darrer partit, van vèncer el 
Montbui per 34 a 20 | SA

El CH La Salle Montcada 
ha mogut les primeres peces 
de cara a la temporada vi-
nent. La directiva ha nome-
nat l’entrenador del sènior A, 
Dídac de la Torre, com a nou 
director tècnic del club, un càr-
rec que compaginarà durant 
la pròxima campanya amb 
les tasques al capdavant del 
primer equip. L’entitat ha de-
cidit agrupar en la seva figura 
les funcions que fins ara feien 
Pablo Camarero –responsable 
dels equips juvenil, cadet i in-
fantil masculí– i Juan Andrés 
Espínola, que s’encarregava de 
fer el seguiment de la resta de 
conjunts. A partir del 2011-12, 
per decisió expressa de Dídac 
de la Torre, el tècnic deixarà 
La Salle A i només se centrarà 
en les responsabilitats de di-
rector tècnic. “Creiem que 

s’ha cobert una etapa i hem 
d’iniciar una altra per seguir 
millorant”, ha dit el president, 
Josep Maresma, qui ha destacat 
que el principal objectiu és po-
tenciar el planter i “els entre
nadors de la casa”. En aquest 
sentit, el club organitza del 25 
de juny al 13 de juliol un curs 
per a entrenadors.
Dídac de la Torre ha rebut la no-
tícia de la seva nova responsa-
bilitat amb gran alegria. “Estic 
content perquè s’ha valorat 
la feina que he fet fins ara”, 
ha manifestat el nou director 
tècnic, qui ja ha pres les pri-
meres decisions. L’entrenadora 
del sènior femení, Esperanza 
Hoyos, seguirà una temporada 
més, mentre que el tècnic Jau-
me Puig ha tornat al club per 
fer-se càrrec del juvenil, que 
ja entrena des de final del mes 
d’abril.

Sílvia Alquézar | Redacció

El tècnic Dídac de la Torre
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El Cim porta a 
l’Auditori cine 
de muntanya 

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organitza el 
pròxim 14 de maig a l’Auditori 
Municipal la projecció de dues 
de les pel·lícules premiades a 
la darrera edició del Festival 
de Cinema de Muntanya de 
Torelló. Durant la sessió, que 
començarà a les 22h, l’entitat  
projectarà dos documentals: 
Expedition Manaslu, una pro-
ducció alemanya que va rebre 
el premi Caixa de Sabadell al 
millor Fil de Muntanya 2009, 
i The sharp end, un film nord-
americà que va aconseguir el 
premi GrandValira i millor film 
d’esports de muntan ya 2009.
D’altra banda, el Cim organitza 
els dies 8 i 9 de maig la marxa 
a peu a Montserrat, amb mig 
miler de participants.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

BàSQuET. ELVirA-LA SALLE

hANdBOL. LA SALLE 

La Salle B no ha començat 
amb bon peu a la Copa 
Federació de Tercera Cata-
lana. Els montcadencs van 
caure derrotats per només 
un gol (44-45) davant del 
Tortosa. El sènior masculí 
B ha quedat enquadrat al 

Grup F amb equips com el 
Rubí, el Sant Llorenç-Sant 
Feliu i el Claret. A la prò-
xima jornada, La Salle B 
jugarà a la pista del Rubí, 
a la següent tindrà jornada 
de descans i, a l’última, re-
brà el Sant Llorenç | SA

> Èxits de la JAM al Mundial veterà 
El veterà de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) José 
Navarro ha aconseguit tres podis al Campionat del Món 
en pista coberta, a Canadà. L’atleta local va ser el primer 
en la mitja marató amb un temps d’una hora, 14 minuts 
i 55 segons. Navarro, que pertany a la categoria M50, 
va arribar segon en cros i tercer a la prova dels 3.000 
metres llisos  | SA

L’equip sènior femení de 
l’Elvira-La Salle ha acabat 
la lliga a l’antepenúltim 
lloc del Grup Cinquè de 
Tercera Categoria amb 6 
victòries i 20 derrotes. A 
les dues últimes jornades, 
les locals van perdre con-
tra el Mataró per 61 a 44 i 
davant Les Corts B, el pe-
núltim, per 46 a 49. D’altra 
banda, el sènior masculí A 
es troba a la quarta posició 
al Grup Cinquè del Cam-

pionat de Catalunya amb 
19 triomfs i 6 ensopegades. 
Els montcadencs van acon-
seguir una victòria impor-
tant contra el Gassó de Ri-
pollet, el segon, per 75-71 
i davant el Martorelles per 
44-67. Pel que fa al sènior 
B masculí, l’Elvira-La Salle 
és setè al Grup Quart amb  
16 triomfs i 11 derrotes. A 
les dues darreres jornades, 
l’equip va perdre contra el 
Teià per 89-55 i va vèncer 
el Ronçana per 82 a 24.

El sènior B és setè del grup quart del Campionat de Catalunya

Els locals van perdre contra el Tortosa per 44 a 45

El masculí a és quart i el B es troba al setè lloc

La Salle B debuta a la 
Copa amb una derrota

El sènior femení acaba 
la lliga antepenúltim

> El Can Sant Joan venç el Sta. perpètua
El B. Montsenya-CEB Can Sant Joan va superar el Santa Per-
pètua B per 89-79 en un matx en què els locals tenien moltes 
baixes. Al final, es va imposar la veterania i la major alçada 
dels montcadencs | SA

El segon equip de La Salle va perdre davant el Tortosa (44-45)
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> El Can Cuiàs A és al penúltim lloc 
El Can Cuiàs A va empatar a 5 gols a la pista del Sínia, un 
rival directe en la lluita per la permanència. Els locals són pe-
núltims amb 18 punts, tot i que amb un matx ajornat al Grup 
Quart de Primera Divisió | SA

BALLS ESPOrTiuS

El club de balls esportius Endan-
sa segueix sumant triomfs aques-
ta temporada. Al trofeu Vila de 
Sant Cugat, la parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
va ser primera en sènior IB, que 
durant aquest torneig també va 
obtenir l’ascens a la categoria A 
de llatins. A Sitges, els més desta-
cats van ser Sarabel Ruiz i Ricar-
do Núñez, que van ser segons en 

adults II C. Pel que fa a la compe-
tició d’Andorra, les parelles Ana 
Martínez-Rubén Padial i Sarabel 
Ruiz-Ricardo Núñez van ser pri-
mers en adults I E i adults II C, 
respectivament. En sènior II D, 
Eulàlia Llorens i Jordi Alcántara 
també van quedar a la primera 
posició, mentre que Carles Cire-
ra i Eva Nieto van ser tercers en 
sènior I A  | SA

El club Endansa triomfa a 
diversos tornejos catalans

El Cp Montcada obté dos 
bronzes al torneig català 
El CP Montcada ha guanyat 
dues medalles de bronze al 
Campionat de Catalunya. En 
tripleta masculí, va ser tercer 
l’equip format per Òscar Fer-
nández, Jaume Hernández, Javi 
Cobo i Antonio Fernández. En 
femení, el conjunt composat 
per Paqui Galera, Evelyn Mar-

tínez i Socorro Marcos també 
va ser tercer en tripleta. Amb-
dós equips van classificar-se per 
al Campionat d’Espanya. Els 
homes van quedar eliminats 
a les primeres rondes, mentre 
que les fèmines competiran al 
maig a Almeria. En individual, 
Martínez també competirà a 
l’estatal.

Sílvia Alquézar | Redacció

PETANcA

L’equip femení del CP Petanca que va quedar tercer de Catalunya i participarà al torneig estatal

Tres de les parelles del Club Endansa premiades recentment 
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> L’EF guanya els dos darrers partits 
L’EF Montcada ha guanyat els dos darrers partits de lliga con-
tra el Sansur per 1-8 i davant el Palauenc per 3-1. Els mont-
cadencs són quarts per la cua amb 23 punts. Per la seva 
banda, el Mausa B és líder destacat al Grup Sisè de Tercera 
Divisió | SA
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Les escoles Reixac i La Sa-
lle han estat les primeres 
a celebrar les jornades es-
portives d’aquest curs. La 
Salle les va organitzar el 
16 i 17 d’abril, mentre que  
el Reixac, el dia 24.  Els 

infants van poder gaudir 
de nombroses activitats 
esportives i lúdiques que 
van aplegar força partici-
pació. A la resta d’escoles, 
els tornejos tindran lloc 
majoritàriament durant el 
mes de maig.  

L’Escola de Natació de 
Montcada ha fet un bon 
paper al Campionat Co-
marcal, disputat el 17 
d’abril al complex esportiu 
Can Llobet de Barberà del 
Vallès. L’equip montca-
denc va aconseguir un to-
tal de 17 podis. En papallo-
na, els benjamins Claudia 
Garrote i Marc Grau van 
ser segona i tercer, respec-
tivament. D’altra banda, 
els infantils Eva Coy i Joan 
Grau van guanyar la me-
dalla d’or, un guardó que 
també va aconseguir Les-
ter Escrigues a la categoria 
cadet. 

Més resultats. En esque-
na, la infantil Eva Coy i 
el cadet Miguel Pérez van 
obtenir el metall de pla-
ta a les seves respectives 
categories. Pel que fa a la 
modalitat de braça, les in-

fantils Mireia Prats i Alba 
Molina van ser primera i 
segona al seu grup, mentre 
que l’infantil Carlos Díaz 
va guanyar la medalla de 
plata. En lliures, l’aleví 
Marc Ribas va obtenir el 
guardó d’argent, un podi 

que també va aconseguir 
la infantil Mireia Prats. A 
la categoria cadet, Miguel 
Pérez va ser bronze. 
En relleus, l’EN Montcada 
va quedar en segon lloc a 
la prova dels 4x50 lliures 
cadet, mentre que en ben-

jamí, aleví i infantil va 
acabar a la tercera posició. 
Les pròximes cites són el 
torneig Territorial, que es 
farà el 8 de maig i la final 
del Campionat de Catalu-
nya que tindrà lloc el 23 de 
maig, a Palafrugell.

NATAciÓ 

L’equip de l’Escola de Natació de Montcada ha fet un bon paper al Campionat Comarcal disputat a Barberà

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet A es manté a dalt, tot 
i tenir quatre baixes per lesió 

L’equip cadet A del Valen-
tine es troba a la quarta 
posició al Grup Vuitè del 
Nivell A-2 amb 7 victòries 
i 5 derrotes. Els montca-
dencs estan fent una bona 
segona fase, tot i tenir qua-
tre jugadors lesionats. “Es
tem en quadre, la veritat 
és que ja no es pot dema
nar res més a la plantilla, 

que ho està donant tot”, 
ha dit l’entrenador, Beni 
López, qui assegura que 
l’equip acusa la falta de 
banqueta en la recta final 
dels partits. Així va succeir 
al darrer matx a la pista 
del Creu Alta Sabadell-2, 
on va perdre per 67 a 57. 
Una jornada abans, l’equip 
va superar el Premià B per 
un clar 81 a 49. El proper 

partit a disputar serà l’1 de 
maig a casa contra el Riera 
Cornellà, el cuer de la tau-
la, a les 12h, a la pista co-
berta de la Zona Esportiva 
Centre, un matx que havia 
estat ajornat. Fins a final 
de temporada, els nois de 
Beni López tenen encara 
tres partits a casa, comp-
tant l’ajornat, i només un 
a domicili.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Consell Esportiu del 
Vallès Occidental Sud 
(CEVOS) va organitzar 
el 15 d’abril al parc de la 
Llacuna (Mas Duran) una 
trobada de centres educa-
tius adreçada a alumnes 
de cinquè i sisè de pri-
mària dels municipis que 
formen part de l’ens –amb 
seu a Cerdanyola. De 

Montcada, van participar 
els col·legis El Viver, Font 
Freda, Sagrat Cor i Gines-
ta. Els infants van gaudir 
d’activitats lúdiques i es-
portives com partits de 
mini bàsquet, rugbi, futbol, 
handbol i inflables. Els 200 
participants van rebre la 
visita del regidor d’Esports 
i president del CEVOS, 
Juan Parra (PSC).

El parc de la Llacuna 
esdevé un poliesportiu

JOrNAdA cEVOS

Silvia Díaz  | Mas Duran
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L’EN Montcada fa 17 podis a la 
final del Campionat Comarcal
La competició es va disputar al complex can Llobet de Barberà del Vallès el passat 17 d’abril

> Una montcadenca s’adjudica
 el torneig de Vielha de patinatge
La montcadenca Marina Riera, de 16 anys, ha guanyat el Campio-
nat Internacional de Vielha de patinatge en la modalitat d’equip de 
ballet sobre gel. L’esportista local, que competeix amb el FC Bar-
celona des d’aquesta temporada, participarà a mitjan de maig al 
Campionat d’Espanya. “No ens ho esperàvem, estem molt con-
tents perquè és el primer torneig on participem”, ha dit Riera, qui 
va començar a patinar fa només dos anys a les pistes de l’Skating 
de Barcelona. A la foto, Riera durant una competició  | SA
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Uns participants a les jornades jugant amb una pilota de rugbi

Si
lV

ia
 D

Ía
Z 

  

El cadet A és a dalt, tot i les baixes
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L’equip, dirigit per Beni López, és quart amb 7 victòries i 5 derrotes a l’a-2 

El Reixac i La Salle 
obren la temporada

JOrNAdES ESPOrTiVES

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola Reixac va celebrar les jornades esportives el 24 d’abril
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La resta d’escoles les celebraran al mes de maig 

Un dels partits de futbol sala disputats a La Salle durant les jornades
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fuTBOL

El juvenil del CD Montcada ja té 
a la butxaca l’ascens a primera 

L’equip juvenil del CD 
Montcada, creat aquesta 
temporada, ja ha complert 
el primer objectiu de la tem-
porada: aconseguir l’ascens 
a Primera Divisió. Els nois 
de Juan Meca encapçalen 
la classificació del Grup 
24 de Segona Divisió amb 
66 punts, a manca de cinc 
partits perquè acabi la com-
petició. “L’ascens ja el te
nim a la butxaca perquè 
pugen dos o tres equips i 
nosaltres comptem amb 
un coixí de punts sufi
cient per dir que ja som 
un equip de Primera”, 
ha indicat l’entrenador, qui 
ha lloat la plantilla pel seu 
gran sacrifici i compromís 
amb l’entitat. 

Invicte. Però, el mèrit del 
conjunt juvenil del club 
verd va més enllà, perquè 
la plantilla encara no ha 
perdut cap partit en tota 
la temporada, amb 21 vic-
tòries i 3 empats. A les dues 

últimes jornades disputa-
des, els montcadencs van 
empatar a un gol al camp 
del Cerdanyola, el segon 
classificat, i van golejar el 

Sant Fost a l’estadi de la 
Ferreria per un contundent 
9-1. Una vegada assolit 
l’ascens de categoria, el se-
gon objectiu de l’equip és 

proclamar-se campions de 
grup sense haver perdut 
cap partit. El tècnic ha re-
conegut: “Crec que ho po
dem fer”.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip infantil masculí de 
La Salle jugarà les semifinals 
de la fase final de Primera 
Catalana amb el Sant Mar-
tí Voramar B el pròxim 22 
de maig. Els montcadencs, 
dirigits per Luis Canalejas, 
van superar el Pardinyes 
per 21 a 25 als quarts de fi-
nal. L’objectiu és arribar a la 
final, el dia 23. 
D’altra banda, l’equip ju-
venil s’ha fet un lloc entre 

els quatre millors equips 
de Primera Catalana. Els 
locals van superar el Sant 
Joan Despí als quarts de fi-
nal per 37 a 35 en un matx 
molt igualat. En semifinals, 
La Salle va perdre contra el 
Granollers per 25 a 37. 
Pel que fa a l’infantil feme-
ní, es manté líder del Grup 
B del Consell del Baix Llo-
bregat. A l’últim partit, les 
locals van superar el Mo-
lins de Rei per 8-18. 

L’infantil jugarà la 
semifinal de primera

hANdBOL. ch LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil femení de La Salle és líder del Grup B del Consell del Baix Llobregat
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L’equip juvenil de l’EF Mont-
cada té nou entrenador. Es 
tracta del montcadenc Ma-
nuel Jiménez –a la foto–, 
un tècnic que ha entrenat 
equips com el Granollers, la 
Damm i el Mercantil, entre 
d’altres. La directiva de l’Es-
cola ha decidit fer aquest 
canvi a falta de poques 
jornades perquè acabi la 
temporada pensant ja en 
la pròxima campanya. “Ara 
ens ha sortit l’oportunitat 
de fitxar aquest entrenador 
i no l’hem volgut desapro-
fitar”, ha dit el coordinador 
del club, Carlos Depares. 
En un principi, Jiménez, 
que té de segon entrena-
dor a Carlos Estal, portarà 
la plantilla fins a final de 
l’actual temporada, amb 
possibilitats de continuar 
l’any vinent a l’equip | SA

Sa
N

ti
 R

O
M

ER
O

L’equip, dirigit per Juan Meca, és el líder del Grup 24 de Segona Divisió amb cap derrota en 25 jornades 

La plantilla de l’equip juvenil del CD Montcada, amb els entrenadors, fan pinya abans d’un entrenament a l’estadi
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L’equip femení de l’FS 
Mausa Montcada ha aca-
bat la temporada amb una 
excel·lent classificació a la 
Primera Divisió de la ca-
tegoria cadet-juvenil. Les 
montcadenques han fina-
litzat la lliga a la tercera 
posició amb 44 punts, a 
tan sols un del segon i, per 
tant, de l’ascens, que ha 
aconseguit el Sant Just. La 
plantilla ha valorat positi-
vament la seva actuació a 
la competició. El conjunt 
local ha guanyat 14 par-
tits, n’ha empatat 2 i n’ha 
perdut només 4.
D’altra banda, l’equip ju-

venil masculí del Mausa 
es mantindrà a Nacional, 
la categoria més alta on 
competeixen rivals com el 
Barça o l’Espanyol. El con-
junt que entrena Nando 
Sáez va aconseguir la per-
manència a falta de dues 
jornades per al final de la 
lliga. Al darrer matx dis-
putat, el juvenil del Mausa 
va plantar cara a l’equip 
blaugrana, el ja campió, 
però va acabar perdent 
per 4-3. “Estic orgullós 
dels jugadors, van fer un 
partidàs, tot i que només 
disposàvem de dos can
vis a la banqueta”, ha dit 
l’entrenador.

El femení es queda a 
les portes de pujar

fuTBOL SALA. fS MONTcAdA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip femení s’ha quedat a un punt d’aconseguir l’ascens de categoria
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El cadet A es troba al cinquè lloc 
amb opcions encara d’ascendir 

L’equip cadet A de l’EF 
Montcada es troba a la 
cinquena posició del Grup 
Desè de Primera Divisió 
amb 55 punts, a manca de 
tres jornades perquè acabi la 
competició. Al darrer partit, 
els nois d’Antonio Moya van 
superar sense problemes el 
Catalònia per 7-1, mentre 
que una setmana abans van 
empatar a dos gols al camp 
del Bellavista Milán.
La plantilla encara té opcions 
de lluitar per l’ascens, ja que 
pugen els dos primers classi-
ficats i els sis millors tercers 
de la categoria. Malgrat tot, 
el seu entrenador és cons-
cient que la fita és compli-
cada. “Matemàticament, 
en cara podem pujar, però 
a les dues últimes jorna
des ens hem d’enfrontar 

contra el segon i el tercer”, 
ha dit Moya, qui ha lloat el 
grup per la seva capacitat 
per aprendre i el compro-
mís de donar el màxim a 
cada partit. “Per a nosatres, 
l’objectiu a principi de 
temporada era crear un 

bloc compacte que sigui 
la base del juvenil per a 
la pròxima temporada”, 
ha dit l’entrenador, qui ha 
avançat que alguns dels 
seus jugadors ja han co-
mençat a entrenar amb el 
juvenil actual. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu és crear enguany la base del futur conjunt juvenil de l’any vinent

El cadet A de l’EF Montcada va guanyar sense problemes el Catalònia (7-1)
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> El juvenil 
de l’EF té nou 
entrenador



Toni Ortiz
Experiència única. Un miler d’atletes al desert del Sahara, al sud del Marroc. Sona a molts deci-
belis la cançó Camí de l’infern, del grup ACDC, mentre un helicòpter fa passades arran de cap dels 
participants. Així és l’inici de cadascuna de les sis etapes de què consta la Marathon des Sables, 
una prova d’ultrafons de 250 quilòmetres. Enguany, en l’edició 25, hi era el montcadenc Toni Ortiz, 
corredor de 48 anys de la Joventut Atlètica Montcada (JAM), que ha culminat recentment la proesa 
d’acabar la cursa al lloc 228, una meritòria posició tenint en compte les condicions climatològiques i 
la duresa del terreny. L’atleta local va recórrer la distància en 39 hores, 45 minuts i 14 segons. És una 
prova d’autosuficiència, és a dir, els participants han de portar de casa el material i el menjar neces-
sari per superar la travessia per dunes i pedres a una temperatura que, en alguns moments, arribava 
als 50 graus. L’organització els facilitava els avituallaments d’aigua i tenia preparat el campament de 
haimes a l’arribada de cada etapa on poder descansar i carregar piles per al dia següent. 

“La Marathon des Sables és 
la cursa dels sentiments”

Per què es va plantejar participar a 
la Marathon des Sables?
Sempre m’he trobat millor a les pro-
ves de llarga distància i m’he recu-
perat bé. Jo m’havia anat tantejant 
perquè m’agraden les curses de 
muntanya  on portes l’esgotament 
al límit. Fa cinc anys, un corredor 
del club de Ripollet, que feia poc 
havia tornat de la Marathon, va ser 
la serp que em va donar la poma. I 
vaig pensar, un dia hi participaré.
Hi pot anar qui vulgui?
La prova és oberta a tothom. La ins-
cripció es fa al setembre de l’any 
anterior i hi ha un límit de places. 
En el cas dels espanyols, hi poden 
participar un total de 80 atletes de 
l’àrea d’Andorra, Espanya, Portugal 
i l’Amèrica Llatina. El dia que es va 
obrir la inscripció, vaig trigar un mi-
nut i mig a fer-la i ja vaig ser el 67. 
No demanen cap requisit?
Has de presentar unes proves mè-
diques com un electrocardiograma 

i, abans de començar la cursa, et 
revisen tot el material i el menjar 
que portes i et fan una revisió mè-
dica. Si no tens el que consideren 
indispensable, no et deixen sortir.
Com va ser la preparació?
Autodidacta. Vaig anar a xerrades 
sobre la cursa, vaig visitar fòrums per 
Internet i, de mica en mica, ho vaig 
preparar tot, el menjar, el material, els 
entrenaments –anava i tornava a la 
feina, a Badalona, corrents per la Se-
rralada de Marina-, la mentalització... 
Ho has de portar tot controlat, no pots 
deixar res a la improvisació, perquè 
sinó no te’ns surts.
Com són les etapes?
La menys llarga és de 29 quilòmetres 
i la més dura és de 82, que la pots fer 
en dos dies. Sempre hi ha un temps 
màxim, és a dir, que si un dia t’agafa 
el cotxe escombra, que allà són dos 
camells, quedes eliminat.
Recorda la jornada més dura?
Totes! La primera i la segona, des-

prés de fer 29 i 35 quilòmetres, no 
vaig poder pràcticament dormir, em 
feia mal tot. A la nit, als campa-
ments, tots semblàvem Chiquito de 
la Calzada. Al tercer dia, tocava la 
primera marató, i em va donar una 
baixada de tensió. Quan vaig arribar 
a la meta, sempre has de menjar 
com a màxim en una hora i mitja 
després d’acabar-la perquè sinó es 
tanca l’estómac i no et recuperes. 
No podia ni beure. 

Quin patir!
I al dia següent era la dels 82 quilò-
metres! Però, vaig fer l’esforç d’anar 
bevent i, al cap d’una estona, vaig 
obrir un pernil envasat que m’havia 

portat. No sé si va ser el pernil, però 
vaig poder menjar. Quin alivi!
I l’etapa llarga, com la va viure?
Em vaig plantejar fer-la en dos dies, 
però sobre la marxa has de veure 
quins recursos tens per arribar a la 
meta. Em feia por la calor. Per evitar 
que s’escalfessin els músculs, entre 
les hores de més sol només vaig ca-
minar i m’anava mullant el coll per 
refrescar-me. Quan va arribar la tar-
da, vaig córrer. És preciós córrer de 
nit per les dunes. I la meva sorpresa 
va ser que vaig entrar entre els 200 
primers. No m’ho podia creure. La 
vaig fer en un sol dia, en 15 hores.
Què és el que més li ha agradat de 
l’experiència?
La solidaritat entre tots els partici-
pants. És la cursa dels sentiments.
No sé que té aquesta prova que 
et trenca les cames però t’atrapa 
el cor. Un noi es va quedar a es-
perar un altre atleta que tenia una 
lipotímia, no el va deixar en cap 

moment, van entrar fora de temps, 
però l’organització el va admetre al 
dia següent amb el temps màxim. 
Jo també li vaig donar a un noi de 
Madrid l’últim antiinflamatori que 
em quedava i després, no vegis 
els petons que em feia a l’aeroport 
quan ens acomiadàvem.
A qui li dedicaria aquest triomf 
seu com a atleta i persona?
A tots els que m’han ajudat a pre-
parar la cursa, però sobretot als 
atletes més joves de la JAM, que 
l’han viscuda intensament i m’han 
donat molt suport. També a la meva 
família i, en especial, li dedico al 
meu sogre, que va morir mentre jo 
era al Marroc. Van fer un pacte de 
silenci i no m’ho van dir fins que 
vaig acabar la prova.
Un consell per al dia a dia que ha 
aprés a la Marathon des Sables.
Només els que s’atreveixen a arri-
bar lluny poden saber com de lluny 
es pot arribar.

“No sé que té aquesta 
prova pel desert, que 
et trenca les cames 
però t’atrapa el cor, fas 
amics per sempre”

Atleta

A títol personal
SÍLVIA ALQUézAR
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