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Els terrenys de l’antiga Química acolliran 
136 habitatges, una rotonda i zones verdes
El govern destaca que el  64% dels pisos seran de protecció oficial, mentre l’oposició considera desproporcionat l’augment del sostre 

transForMaCió DE La Font puDEnta

Actualitat
laveu.cat

La modificació puntual del Pla 
General Metropolità (PGM) als 
terrenys que ocupava l’antiga Qu-
ímica de Montcada i altres edificis 
colindants “permetrà dur a ter-
me una important transforma-
ció de la Font Pudenta”, segons 
va explicar el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Sergio Her-
moso (PSC), durant el Ple del 
mes d’abril, celebrat el dia 29. En 
aquest espai, delimitat pel carrer 
Quarters, l’avinguda de la riera 
de Sant Cugat, la carretera C-17 
i la via del tren, es construiran 
136 habitatges –la majoria de 
protecció oficial– i espais ajardi-
nats. L’actuació també permetrà 
crear una rotonda a la cruïlla del 
carrer Quarters amb el pont so-
bre la riera de Sant Cugat, “que 
solucionarà aquest punt negre 
del trànsit intern de la nostra 
ciutat, on es registren accidents 
freqüents”, va remarcar Hermo-
so, qui també va destacar la mi-
llora de l’accés al centre de Mont-
cada pel carrer Mossèn Castellví, 
que actualment té unes voreres 
estretes que fan molt insegur el 
pas de vianants.

Objeccions. Tot i que tots els 
grups de l’oposició consideren 
necessària i urgent la reforma 
d’aquest sector de la Font Puden-
ta, van expressar objeccions al 
projecte i van votar-hi en contra. 
Alba Delamo, d’ICV-EUiA, con-
sidera “desmesurat” l’increment 
del sostre de construcció, que 

passa de 63 a 136 vivendes: “És 
més del doble del que es podia 
construir fins ara, a banda de 
l’impacte visual d’un bloc de 
pisos de 9 plantes més una, 
tal com preveu el projecte”, va 
argumentar. Delamo també va 
criticar que l’edifici noucentista 
no passi a mans de l’Ajuntament. 
Segons fonts de l’Àrea Territo-
rial, aquesta possibilitat es va 
contemplar durant la negociació 
amb  l’Impsòl i el propietari, però 
la seva negativa no ho fer viable. 
Per tant, l’equipament públic de 
cessió s’adequarà en la planta bai-
xa d’un dels edificis que contem-
pla la modificació.

Altres crítiques. Per a la portaveu 
del PPC, Eva García, “és un 
projecte massa agosarat quan 
estem en un moment de crisi i 
hi ha tants pisos buits”. La porta-
veu d’Esquerra, Marta Aguilar, va 
coincidir amb ICV-EUiA sobre la 
desproporció del nombre d’habi-
tatges, “amb un edifici que no 
lliga amb l’entorn”, i també va 
criticar que l’actuació no dóna so-
lucions els problemes de connexió 
entre el carrer Quarters i Carrete-
ra Vella, amb un desnivell que di-
ficulta l’accés de les persones amb 
mobilitat reduïda. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va cloure la 
discussió destacant que el 64% dels 
habitatges seran de protecció ofici-
al, “fet que ens satisfà plenament 
perquè no només millorem el 
barri, sinó que aportem més ha-
bitatge públic a la ciutat”. 

Laura Grau | Montcada

L’oposició troba 
necessària l’actuació, 
però ha expressat 
objeccions al projecte 
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ASSignAtuRA PEndEnt
L’edifici noucentista que va acollir durant 
anys les oficines de Panreac continuarà 
sent de titularitat privada

L’equipament públic 
de cessió s’obrirà en la 
planta baixa d’un dels 
edificis previstos

03

 La remodelació de la plaça Roja i l’asfaltat de carrers, primeres millores
Com a preàmbul a la transforma·
ció del sector tindran lloc altres 
actuacions de millora a la Font 
Pudenta. Al juny, segons el ca·
lendari de l’Ajuntament, està pre·
vista l’adjudicació de les obres de 
remodelació de la plaça Roja (a la 
imatge), a les quals opten 26 em·
preses. L’actuació pretén dignifi·
car aquest espai, de 1.685 m2, al 
qual s’accedeix des del passatge 
Hug de Montcada i que està de·
limitat pels blocs situats entre els 
números 30 i 38 de l’avinguda de 
la Riera de Sant Cugat i del 46 al 
62 de l’avinguda de la Font Pu·
denta. El projecte preveu diferen·
ciar dos àmbits dins la plaça, un 
d’estada i un altre lúdic, amb una 

pista de patinat·
ge. El pressupost 
de licitació és de 
480.494 euros 
i els treballs se 
subvencionaran 
en part amb el 
Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PU·
OSC) de la Gene·
ralitat. 
D’altra banda, 
dos dels princi·
pals carrers de la Font Pudenta 
estan inclosos en el pla d’asfaltat 
que el consistori durà a terme 
entre aquest any i el vinent. El 
condicionament de l’avinguda de 
Terra Nostra i de la riera de Sant 

Cugat és una de les actuacions 
més destacades del projecte glo·
bal, amb un import de 253.640 
euros. L’altre carrer que s’asfal·
tarà serà Quarters, per 53.442 
euros | SD

L’enderrocament de les instal·lacions que ocupava l’antiga Química i dels edificis del voltant permetrà recuperar un gran espai per al barri
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Notícies PLE d’ABRiL
El govern presenta la liquidació 
del pressupost del 2009 amb 
romanent positiu

pàg. 8

laveu.cat/noticies

nOuS EMPREnEdORS 
L’hotel de Montcada acollirà 
una trobada d’impulsors de 
negocis de nova creació

pàg. 6

04

La Plataforma Antiincineració con-
sidera que la crema de residus a La-
farge mereix ser objecte d’una con-
sulta popular i, per aquest motiu, 
iniciarà una campanya per aconse-
guir el suport de la ciutadania. Si 
els veïns es mostren receptius, el 
col·lectiu proposarà a l’Ajuntament 
que la convoqui i que el resultat 
de la mateixa sigui vinculant. “El 
més democràtic és que la gent es 
defineixi sobre un tema tant im-
portant com aquest i que el con-
sistori faci el que el poble dema-
na”, ha manifestat el portaveu de 
la Plataforma, José Luis Conejero. 
La proposta es planteja justament 
després de la trobada del col·lectiu 
amb el conseller de Medi Ambient 
i Habitatge, Francesc Baltasar, que 
es va fer el 3 de maig i que no va 
servir per acostar posicionaments. 

En un comunicat escrit, la Platafor-
ma explica que durant la reunió, a 
la qual també va assistir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), li va ex-
pressar al conseller la seva decepció 
per la manca d’arguments a les se-
ves al·legacions i pel silenci del De-

partament durant els darrers dos 
anys “que ha contribuït a generar 
un ambient de preocupació i de 
falta d’informació quan la deci-
sió estava ja presa”, denuncia.
El col·lectiu també qualifica de 
“desfasats i irregulars” els infor-
mes presentats per Baltasar sobre 
l’experiència de valorització de re-
sidus a les cimenteres de Vallcarca 
(Sitges) i de Sant Feliu de Llobre-
gat i retreu al conseller que només 
hagi donat resposta a 16 de les 
més de 40 emissions de pols que 
denuncia ha tingut la cimentera en 
els darrers mesos, alhora que qües-
tiona la forma en què es controlen 
les emissions de Lafarge i la falta 
de dades públiques. La Plataforma 
insisteix que la població sobrepas-
sa els límits legals de pol·lució i la-
menta que la Generalitat es negui a 
elaborar un informe epidemiològic 
tal com va demanar l’Ajuntament a 
través d’una moció.
L’alcalde, per la seva banda, ha 
valorat positivament la proposta 
que va fer el conseller de convocar 
una reunió conjunta amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), la Ge-
neralitat i l’Ajuntament, per aclarir 
quina serà la composició dels llots 
de depuradora que es podran valo-
ritzar a Lafarge. “És crucial tenir 
informació clara i concreta sobre 
tots els aspectes de l’autorització 
ambiental i una de les qüestions 
és saber quina serà la composi-
ció dels fangs que es tractaran”.

La Plataforma planteja la possibilitat de fer 
una consulta popular sobre la valorització
Pilar Abián | Redacció

CrEMa DE rEsiDus a LaFargE

L’alcalde vol que l’ACA 
expliqui quina és la 
composició dels fangs 
que es cremarien al 
forn de la cimentera

El col·lectiu, decebut pels arguments del conseller en la trobada informativa sobre Lafarge tot el contrari del que opinen els treballadors

 

Tres dies després de la trobada 
amb la Plataforma Antiincineració, 
el 6 de maig el conseller Francesc 
Baltasar es va reunir a la seu del 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge amb el Comitè de Lafar·
ge, una trobada a la qual també va 
assistir l’alcalde. L’objectiu de la cita 
era aclarir possibles dubtes respec·
te a la valorització de residus a les 
cimenteres, un sistema amb el qual 
el personal de la fàbrica ja s’ha posi·
cionat a favor, en considerar que no 
comporta un greuge per a la salut. A 
la reunió, Baltasar va informar els re·

presentants del Comitè que hi ha la 
intenció de resoldre positivament els 
controls sobre emissions efectuats 
per la cimentera i els va manifestar 
el compromís d’impulsar una co·
missió de seguiment, on participin 
totes les parts implicades. 
“La reunió va ser molt positiva, so-
bretot el fet que es plantegi crear 
una comissió de seguiment; no-
saltres donarem suport a totes les 
iniciatives que promoguin la trans-
parència”, ha dit la presidenta del 
Comitè, Conchi Jiménez. “Reiterem 
un cop més que, com a treballa-

dors, som els primers interessats a 
vetllar per la salut”, va afegir.   
D’altra banda, Jiménez ha dit que  
el fet que la reunió amb el conseller 
–que inicialment estava previst fos 
conjunta amb la Plataforma– es fes 
per separat, va ser a petició del col·
lectiu ciutadà: “No entenem per què 
ho va sol·licitar, però ho respectem”. 
Segons la presidenta del Comitè de 
Lafarge, “no existeix cap tensió 
entre els la Plataforma i el Comi-
tè, com s’ha publicat a La Veu, 
sinó posicionaments diferents da-
vant la valorització” | SD

Els treballadors de Lafarge qualifiquen de ‘molt positiva’ la trobada amb Baltasar

La consulta sobiranista és el model que la Plataforma vol seguir respecte la valorització a la cimentera amb la diferència que sigui vinculant
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“No hem d’abaixar la guàrdia 
fins que el projecte estigui in-
clòs als pressupostos generals 
de l’estat del 2011”. Aquest és 
el missatge que va donar Jaume 
Relat en la darrera assemblea in-
formativa de la Plataforma Trac-
te Just, Soterrament Total feta a 
l’Abi el 6 de maig amb l’assistència 
d’una seixantena de persones. 
El portaveu del col·lectiu ciutadà 
confia que el context de crisi no 
porti al govern a posposar una 
inversió tan esperada per a Mont-
cada i ha anunciat que abans de 
l’octubre, mes en què està prevista 
l’aprovació dels pressupostos gene-
rals, la Plataforma contactarà amb 
els diferents grups parlamentaris 
de Madrid “perquè estiguin a 
l’aguait”, va dir. 

Inicis d’obres. L’assemblea va comp-
tar amb el director de l’Àrea de Po-
lítica Territorial de l’Ajuntament, 
Albert Barenys, que va donar 
informació tècnica de les diferents 
fases de les obres de soterrament 

de la línia de Portbou al seu pas 
per Montcada, algunes ja conegu-
des per tothom i d’altres no tant. 
Sobre el tema econòmic, Barenys 
va manifestar el seu convenciment 
que el projecte s’inclourà als pres-
supostos estatals i que les obres es 
podrien iniciar a començaments 
de l’any vinent. 

Operacions complexes. El tram 
entre Can Sant Joan i l’inici del 
solar de Valentine es farà amb tu-
neladora, la mateixa que ha fet el 
túnel de la LAV. A partir d’aquest 
punt, les obres es duran a terme 
amb el sistema de pantalles que ja 
es va utilitzar per soterrar la C-17, 
però amb alguns condicionants 
que compliquen l’opera ció: d’una 
banda, l’estretor de l’espai lateral 
entre els habitatges i el tren en els 
trams de Montcada, i de l’altra, 
la necessitat de fer les obres sense 
alterar el funcionament del servei 
ferroviari. Aquestes circumstàncies 
obligaran a instal·lar vies de tren 
provisionals paral·leles a l’actual 
traçat, primer des del carrer de Les 

Aigües –mentre es faci el túnel en 
sentit França– i, posteriorment, 
des del carrer Colon –mentre es  
treballi en sentit Barcelona–, a 
una distància d’entre 4 i 5 metres 
dels habitatges. “No s’afectaran 
les voreres, però sí les places 
d’aparcament”, va asssenyalar 
Barenys, qui va reconèixer que 
les obres suposaran molèsties im-
portants per a la ciutat, “tot i que 
dedicarem tots els esforços a 
reduir-les al màxim”, va afegir. 
De fet, la majoria d’al·legacions 
que el consistori va presentar 
al projecte –i a les quals Adif ha 
de donar resposta– persegueixen 
aquesta finalitat. Els assistents van 
fer preguntes sobre  aspectes tèc-
nics de l’obra, algunes dels quals 
no tindran resposta fins que no es 
disposi del projecte executiu, que 
podria estar enllestit a l’octubre o 
al novembre –com per exemple, el 
tractament de superfície al passeig 
Rocamora o la ubicació dels pas-
sos a nivell. “Està clar que pati-
rem, però el resultat final paga 
la pena”, va concloure Relat. 

pLataForMa sotErraMEnt totaL 

El director de l’Àrea Territorial dóna detalls tècnics sobre les diferents fases de les obres 

Laura Grau | Montcada

El col·lectiu vetllarà perquè el projecte 
s’inclogui als pressupostos del 2011
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Albert Barenys, director de l’Àrea Territorial, explicant a l’Abi més detalls del projecte ferroviari

El túnel de l’Alta Velocitat ha arribat ja als dos quilòmetres des de la Font 
Freda al punt on es troba situat el primer pou de ventilació construït 
al Parc de les Aigües. Quan tot just fa un any que han començat les 
obres, la tuneladora estarà fins a final de maig en parada tècnica, a 55 
metres de profunditat, preparant·se per fer l’últim quilòmetre del seu 
recorregut fins a Vallbona. Es preveu que al mes d’octubre el túnel es·
tarà acabat. Una delegació municipal encapçalada per l’alcalde, César  
Arrizabalaga, va visitar les obres el 28 d’abril | SA

> El túnel de la LAV s’acabarà a l’octubre
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Montcada regularà la 
instal·lació de bancs 
i agències immobiliàries

El Ple va aprovar el Pla Especial 
Urbanístic d’Usos Comercials, que 
regula el tipus de negocis que es 
poden establir als eixos comercials 
de Montcada. El document l’ha 
impulsat la Regidoria de Comerç i 
ha comptat amb l’assessorament de 
l’Àrea Territorial de l’Ajuntament. 
El seu objectiu és evitar la concen-
tració d’agències immobiliàries i 
entitats bancàries en una mateixa 
zona, tal com ha passat al carrer 
Major en els últims anys, fet que ja 
va motivar l’aprovació d’una mora-

tòria al 2008 perquè no hi pugues-
sin obrir més establiments d’aquest 
tipus. “El document parteix del 
Pla d’Orientació Comercial 2002-
2007 –va explicar el regidor de Co-
merç, Joan Carles Paredes (CiU)– i 
pretén aconseguir un continu co-
mercial urbà”. 
ICV-EUiA i Esquerra van votar 
en contra del pla per considerar 
que està basat en un estudi des-
fasat i perquè no regula tots els 
carrers, un fet que va ser motiu 
d’al·legacions per part de Montca-
da Centre Comerç.

Es vol evitar la fractura de la continuïtat del comerç urbà

Laura Grau | Montcada

pLE D’abriL

La liquidació dels pressupostos del 2009
centra bona part de la discussió política

Joan Maresma, president de l’Àrea Econòmica

Sessió maratoniana la del Ple or-
dinari del mes d’abril celebrada el 
dia 29, que es va prolongar més de 
tres hores. El govern i l’oposició 
van protagonitzar una guerra de 
xifres en el punt on s’havia de 
donar compte de la liquidació del 
pressupost del 2009. El president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU), va afirmar que l’exercici 
anterior es va tancar amb un roma-
nent positiu de 447.000 euros i va 
concloure que “s’ha aconseguit 
ajustar els pressupostos a les ne-
cessitats de la ciutat i als temps 
d’austeritat, abocant el màxim 
d’esforços en l’àmbit d’atenció a 
les persones”. 

Crítiques. El portaveu del grup 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
va advertir del “perillós incre-
ment de la despesa corrent o 
no controlada”. Eva García, del 
PPC, va recórrer a unes dades 
del Ministeri d’Economia i Hi-
senda que situen Montcada com 

un dels municipis més endeutats 
de Catalunya, “amb un deute 
que augmenta dia rera dia i 
no precisament a causa de les 
inversions”. Esquerra va mani-
festar la seva preocupació per la 
falta de liquidesa de l’Ajuntament 
que, segons la portaveu, Marta 
Aguilar,  “té pendent de cobra-
ment 10 milions d’euros, bona 
part dels quals provenen dels 
impostos directes que la gent 
no paga”. Un altre problema, 
apuntat per Esquerra i que es 
deriva de l’anterior, és el retard 
en el pagament als proveïdors 
de l’Ajuntament. Precisament, 
amb  l’objectiu de pagar factures 
pendents el Ple va donar compte 
d’una operació de tresoreria per 
valor de 2 milions d’euros. Mares-
ma va reconèixer la dificultat per 
mantenir els ingressos provinents 
dels impostos en un moment en 
què la crisi afecta tothom: “És un 
problema que pateixen totes 
les administracions i que no se 
solucionarà a curt termini”.

Mocions. El PPC va presentar al 
Ple dues mocions que van tenir 
una acollida ben diferent. Tots 
els grups municipals, a excepció 
del PSC, van donar suport al 
text contra la pujada de l’IVA 
anuncia da pel govern de Zapa-
tero, reproduint un debat similar 
al que es va fer al Congrés dels 
Diputats. 
La moció que demanava la col-
laboració dels ajuntaments per 
facilitar a l’Estat dades del padró 
sobre els immigrants sense pa-
pers va ser rebutjada de forma 
rotunda per la resta de grups.

Laura Grau | Montcada

Mentre el govern destaca haver tancat en positiu, l’oposició critica el nivell d’endeutament i la falta de liquidesa
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Al carrer Major és on més es concentren les activitats de bancs i caixes al municipi

 

En l’apartat de precs i preguntes, 
ICV·EUiA va demanar explicacions  
sobre la desaparició d’elements del 
mobiliari urbà de la nau de Serveis 
Municipals, entre els quals hi havia 
els fanals del carrer Major abans 
de la remodelació, peces moder·
nistes de la Casa de les Aigües i les 
antigues llums de la sala de plens, 

sota la sospita que han estat venu·
des per un empleat municipal de 
manera fraudulenta. L’Ajuntament 
ha decidit obrir un expedient al 
respecte mentre que els sindicats 
de la corporació han fet una nota 
pública exigint que es depurin res·
ponsabilitats i en defensa de l’ho·
norabilitat de la plantilla | LR

ICV-EUiA denuncia la desaparició de mobiliari urbà

nou reglament 
d’ús dels mitjans 
per als grups 
municipals

L’aprovació inicial del reglament 
que regula l’accés dels grups mu-
nicipals als mitjans de comunica-
ció locals no va comptar amb el 
suport de tots els grups tal com 
pretenia el govern, malgrat que, 
segons el portaveu del PSC, 
Carles Guijarro, “s’ha fet un 
gran esforç de consens i s’han 
incorporat un bon nombre 
d’aportacions dels diferents 
grups”. El PPC va votar-hi en 
contra per considerar que no 
garanteix el valor de la pluralitat, 
mentre que ICV-EUiA i Esquerra 
es van abstenir i van anunciar 
al·legacions a alguns articles del 
text. 

Ocupació. El Ple també va aprovar 
contractar 12 persones en atur du-
rant 6 mesos en el marc dels plans 
d’ocupació de la Generalitat sor-
gits de l’acord entre la Federació de 
Municipis i els sindicats CCOO i 
UGT. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) serà l’encarregat 
de fer la selecció del personal.

Laura Grau | Montcada
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L’Ajuntament ha adjudicat el projec-
te d’ampliació del Casal de la Mina 
per un import de 289.462 euros. El 
termini d’execució serà de quatre 
mesos. Aquesta és una de les obres 
més destacades que es finançaran 
amb el Fons Estatal per a la Soste-
nibilitat i l’Ocupació (FEOSL). Du-
rant el mes de maig, el consistori 
també ha encarregat la col·locació 
de mosquiteres a tots els centres de 
primària i escoles bressol públiques 
(53.000 euros), la reforma de la 
pista del parc del Turó Blau, a Can 
Cuiàs, i la pista esportiva i la cale-
facció al gimnàs de l’escola Font 
Freda, actuacions que suposen una 
inversió de 50.000 euros.  
L’Ajuntament ha adjudicat també 
la millora i neteja de l’antic rec de 
Can Rata, en el tram comprès des 
del carrer Rocamora fins al carrer 
Bogatell, per 135.000 euros i el 
condicionament d’una oficina de 
53m2 existent al Centre Comercial 
El Punt per a joves emprenedors. El 
projecte, amb un import de 4.500 
euros, consistirà a habilitar l’espai 

perquè els usuaris el puguin fer ser-
vir com a oficina. La previsió muni-
cipal és que les obres s’inicïin abans 
de l’estiu a excepció de les que 
afecten les escoles, que s’hauran de 
dur a terme aprofitant les vacances 
d’estiu. Resten pendents d’adjudicar 
els contractes de la xarxa ciclabe  i 
de millora del Gran Casino, el parc 
de la Llacuna i la Font del Tort.

Noves tecnologies. El consistori ha 
donat llum verda a l’adjudicació 
dels contractes per fer possibles els 

projectes relacionats amb la mo-
dernització de l’administració i les 
noves tecnologies. Destaquen el pla 
d’actualització de la Policia Local, 
per un import de 140.000 euros, i la 
implementació de les xarxes de Wifi 
i de Wimax, amb un pressupost de 
122.000 euros. En aquest apartat 
s’inclouen, a més, la virtualització 
dels sistemes d’informació (129.000 
euros), la gestió documental i signa-
tura electrònica (70.681 euros) i la 
modernització de la gestió de la via 
pública (129.000 euros).

Fons FEosL

També s’han encarregat les accions de noves tecnologies i el local d’emprenedors

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament adjudica el projecte 
d’ampliació del Casal de la Mina
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El Centre Comercial El Punt acollirà una oficina d’informació i de suport als emprenedors

un dels pous s’habilita 
per al rec i la neteja viària

L’Ajuntament ha recuperat un 
dels tres pous de la Casa de les 
Aigües per fer-lo servir per al rec, 
la neteja viària i com a xarxa al-
ternativa de subministrament en 
casos d’emergència. El condicio-
nament de l’espai –que ha costat 
121.000 euros i ha rebut una 
subvenció de 24.500 euros de 
l’Agència Catalana de l’Aigua– 
l’ha dut a terme l’empresa Aigües 
de Barcelona i ha consistit en la 
connexió del pou amb una pis-
cina dotada d’un sistema de de-
puració amb llum ultraviolada. 
“Gràcies a aquesta intervenció 

hem recuperat un sistema antic 
d’aprofitament de l’aigua fent 
servir tecnologia moderna”, ha 
explicat la regidora de Medi Am-
bient, Eva Gonzalo (PSC). Fins 
als anys 70, la Casa de les Ai-
gües, un exemple d’arquitectura 
industrial d’estil modernista, 
abastia d’aigua potable la ciutat 
de Barcelona. 
La instal·lació ha quedat prepara-
da per connectar-se amb el siste-
ma de rec del parc de les Aigües 
quan finalitzin les obres del pou 
de ventilació de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV) i l’Adif restitueixi 
l’aspecte original del parc. 

L’actuació ha permès recuperar la funció original de la instal·lació

Casa DE LEs aigÜEs

Silvia Díaz | Redacció
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L’actuació al pou de la Casa de les Aigües s’ha efectuat per poder regar amb nivells freàtics
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Durant l’acte, el dia 27, tindrà lloc una nova sessió d’intercanvi denominada Getting Contacts

Montcada acollirà la primera trobada 
d’emprenedors del Vallès Occidental

La primera trobada entre res-
ponsables d’empreses de recent 
creació, promoguda pel Consorci 
per l’Ocupació i la Promoció Eco-
nòmica Vallès Occidental, tindrà 
lloc a Montcada i Reixac el 27 
de maig, de 9 a 14.30h, a l’Hotel 
Ciutat de Montcada. L’activitat és 
per a empreses d’entre 0 i 3 anys 
de trajectòria i a emprenedors amb 
una idea de negoci madurada sufi-
cientment. 
La jornada és similar al Getting 
Contacts que el departament mu-
nicipal de Promoció Econòmica ha 
dut a terme en dues edicions, però 
en aquest cas l’abast és comarcal. 
A través d’aquesta jornada es vol 
promoure que la cooperació i la 
interelació són fórmules per tenir 

possibilitats dins el teixit econòmic 
actual. “Fa tres anys vam inno-
var en la promoció del treball 
en xarxa i ara tornem a portar 
una iniciativa nova de caire co-
marcal, que afavoreix la creació 
de noves empreses en un context 
incert com l’actual”, ha destacat el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU).

Contingut. La primera part de la ses-
sió serà un taller sobre màrqueting 
per a emprenedors i a la segona es 
farà el Getting Contacts, durant el 
qual cada participant mantindrà 
un total de 10 entrevistes amb al-
tres empresaris, d’un quart d’hora 
de durada aproximadament durant 
les quals s’intercanviaran informa-
ció sobre proveïdors, finançament, 

administració o cartera de clients, 
entre d’altres. Les persones interes-
sades a participar a la trobada po-
den trucar al telèfon 935 648 505 
o bé enviar un correu a promocio-
economica@montcada.org.

Silvia Díaz | Redacció

EMprEsEs

 

>  Visita metropolitana a Escòcia

L’Ajuntament de la Llagosta presentarà al Tribunal Suprem un escrit d’opo·
sició al recurs de cassació que l’empresa Valentine i la Generalitat van in·
terposar davant d’aquesta mateixa instància en contra de l’anul·lació –feta 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– de la requalificació de la 
zona verda de Can Milans en zona industrial. Aquest tràmit va permetre el 
trasllat de la fàbrica des del nucli de la Ribera fins a Can Milans, també a 
Montcada però a pocs metres de la Llagosta | SD

> La Llagosta fa un nou tràmit en el cas Valentine

Una delegació formada per membres del Pla Estratègic Metropolità, entre 
ells l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va visitar del 8 a l’11 de maig Edim·
burg i Glasgow per conèixer de primera mà diferents projectes econòmics i 
socials, com ara, les polítiques d’habitatge social, el paper de les universitats 
en el desenvolupament econòmic i social de Glasgow i altres estratègies per 
a la regeneració de les dues ciutats escoceses | LR

ICV·EUiA continua organitzant trobades amb les entitats per tractar qües·
tions relacionades amb la ciutat cara a l’elaboració del seu programa elec·
toral.  Al febrer el debat es va centrar en la participació i el 20 de maig s’ha 
convidat a representants de l’àmbit educatiu i cultural a parlar sobre el pla 
executiu del projecte educatiu de ciutat que proposa la coalició basat en 
tres eixos: afavorir la convivència i el civisme; fer millores a l’àmbit escolar i 
al seu entorn i fomentar el progrés i la formació al llarg de la vida. La trobada 
es farà a les 19h al local d’EUiA de Montcada, al carrer Montiu, 12 | PA

> El segon debat d’iCV-EuiA se centra en l’educació
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Promoció Econòmica va fer al 2009 la segona edició del Getting Contacts a l’Hotel Ciutat de Montcada. La primera va tenir lloc a la Casa de les Aigües

Promoció Econòmica organitza 
la segona edició del curs de màr·
queting online per a empresaris 
els dies 18 i 21 de maig, a les 
instal·lacions del departament, al 
carrer Alt de Sant Pere, 73 (Mas 
Rampinyo). Les sessions, de 10 a 
14h, pretenen que els participants 
coneguin les eines que ofereix In·
ternet per fer més competitives i 
millorar les seves empreses. La 
primera edició del curs va tenir 
lloc al novembre passat | SD

Màrqueting ‘online’
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> Jornada sobre la recerca de liquiditat

Principi d’acord entre 
la plantilla i la direcció

L’assemblea de treballadors ha 
acceptat la proposta de 27 dies 
per any treballat amb un màxim 
de 13 anualitats que ha fixat la 
direcció de Protasa per als 40 em-
pleats afectats per un expedient de 
regulació d’ocupació (ERO). Pro-
tasa, situada al polígon Molí d’en 
Bisbe i dedicada a l’automoció, 
continuarà funcionant amb 36 
treballadors, als quals, segons les 
condicions de l’ERO, se’ls aplicarà 
una rebaixa del sou de fins a un 
30%. Els sindicats amb represen-
tació a la fàbrica lamenten que els 

seus esforços per aconseguir mi-
llors indemnitzacions –el comitè va 
arribar a convocar una vaga que fi-
nalment no va tirar endavant per la 
voluntat negociadora dels sindicats 
– no hagin prosperat i acusen la 
direcció d’haver amenaçat la plan-
tilla amb el tancament de la fàbri-
ca, forçant-la a acceptar les seves 
condicions. “El nostre sentiment 
és d’impotència perquè hem 
intentat aconseguir acomia-
daments dignes, però les ame-
naces de la direcció han pogut 
més”, ha explicat Juan Martín, del 
comitè d’empresa. 

Els sindicats lamenten no haver aconseguit millors indemnitzacions 

protasa

Silvia Díaz | Redacció

El consultor Fran de la Torre, de la xarxa de mediadors financers de 
Pimec –al centre de la imatge acompanyat del regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU)–, va explicar el 12 de maig du·
rant una jornada sobre liquiditat a l’Hotel Ciutat de Montcada que les 
empreses que busquen millorar el seu finançament tenen tot un seguit 
d’eines i de metodologies per aplicar en cada cas. “Hi ha solucions, si 
es treballa bé”, va assenyalar. Una trentena d’empresaris va participar a 
l’acte, que va presidir Paredes. “L’ Ajuntament ha organitzat la xerrada 
perquè la manca de liquiditat és un problema que afecta moltes em-
preses i volem ajudar-les a millorar la seva gestió”, va dir l’edil | SA
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El desenvolupament de l’Àrea Resi-
dencial Estratègica (ARE) prevista 
a Mas Duran amb la construcció 
més de 2.000 habitatges ha arren-
cat oficialment aquest mes de maig 
amb la constitució del consorci 
urbanístic que l’ha d’impulsar i 
que està format pel l’Ajuntament i 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl). El 
govern de la Generalitat ha donat 
llum verda al nou ens que, a par-
tir d’ara, haurà de treballar perquè 
l’ARE sigui una realitat. 
L’Àrea ocuparà una superfície de 
43,76 hectàrees que enllaçaran amb 
trama urbana Mas Duran i Can 
Pomada, en la qual s’edificaran 
2.130 pisos, dels quals 1.080 seran 
protegits. També hi haurà habitat-
ge dotacional, cosa que possibili-
tarà la construcció de 120 pisos 
destinats a persones amb necessi-
tats d’assistència social. Segons el 
Pla Director Urbanístic apro vat per 
desenvolupar l’ARE, es reservaran 
prop de 83.000 m2 per a equipa-
ments, amb la previsió de construir 
un centre cívic amb punt d’atenció 
ciutadana, un hotel d’entitats, una 

escola bressol, una escola i un casal 
d’avis, entre d’altres.

Creixement qüestionat. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), ha des-
tacat que l’ARE beneficiarà Can 
Pomada i Can Rocamora i garan-
tirà la protecció de bona part del 
Pla de Reixac com a espai natural. 
“El projecte també preveu que la 
futura connexió entre l’autopista 
C-58 i la C-17 per Mas Duran si-
gui soterrada i que la infraestruc-
tura no impliqui un nou impac-
te paisatgístic així com la creació 
de més habitatge protegit”, ha dit. 
No tots els grups municipals, però, 

opinen igual. CiU, soci del PSC al 
govern, era inicialment reaci per-
què implica un nou creixement 
de la ciutat que ara compta amb 
34.000 habitants, però l’ha accep-
tat amb el compromís que serà un 
procés gradual.  Des de l’oposició, 
ICV-EUiA aposta per un ARE 
equilibrat que garanteixi els serveis 
al nou veïnat. El PPC i Esquerra no 
hi donen suport en considerar que 
el creixement previst no serà  sos-
tenible i l’administració no tindrà 
prou recursos per mantenir el nou 
sector i, d’altra banda, afirmen que 
encara hi ha molts pisos nous i de 
segona mà per ocupar.

urbanisME

L’ens, integrat per l’ajuntament i l’incasòl, serà l’encarregat d’impulsar el projecte urbanístic
Pilar Abián | Redacció

La generalitat dóna llum verda 
al consorci de l’ARE de Mas duran 

La futura Àrea Residencial Estratègica es farà entre Mas Duran, Can Pomada i Can Rocamora
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Les estacions
de Rodalies 
incorporen una 
nova megafonia

Totes les estacions de Montcada, 
a excepció de la de Manresa, han 
incorporat megafonia automatit-
zada, amb la qual els viatgers 
podran saber la destinació i via 
d’estacionament dels trens i seran 
informats en temps real de les in-
cidències a la xarxa ferroviària. El 
nou servei s’ha instal·lat a les esta-
cions de Montcada i Reixac (R2), 
Montcada-Ripollet (R3), Bifurcació 
(R3, R4 i R7) i Santa Maria (R4 i 
R7). A més, a Can Sant Joan s’ha 
posat en marxa un sistema de te-
leindicadors, que mostra el temps 
d’espera fins al proper tren, la des-
tinació i les principals parades del 
recorregut. Ambdós sistemes estan 
connectats 24 hores amb el nou 
Centre de Gestió de Rodalies. 

Silvia Díaz | Redacció

La urbanització 
superior del 
túnel de la C-17 
es farà a la tardor

La urbanització de la part superior 
del túnel de la C-17, un projecte 
que assumeixen l’Ajuntament i 
la Generalitat, no s’iniciarà fins 
a l’agost. L’actuació s’ha hagut 
d’endarrerir per qüestions tèc-
niques i administratives. La pri-
mera fase serà l’ajardinament del 
sector, que correspon al govern 
autonòmic, mentre que al mes 
d’octubre, el consistori iniciarà 
les tasques de pavimentació. El 
projecte d’urbanització correspo-
nent a l’Ajuntament, que ha estat 
elaborat pels tècnics municipals 
incorporant les propostes de la 
Generalitat, s’aprovarà inicialment 
en el Ple de maig. 

Rambla de passeig. El tram que 
s’ha de condicionar té aproximada-
ment 300 metres  i és el que va des 
de la plaça d’Espanya fins al carrer 
del Sol. L’objectiu és que l’espai 
esdevingui una rambla de passeig 
amb zones verdes i d’estada que 
connecti el sector del Pla d’en Coll 
amb Mas Duran i per on circuli el 
trànsit de caire intern.

Pilar Abián | Redacció

Usuaris a l’estació de tren de Mas Rampinyo
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gustavo duch defensa 
l’agricultura ecològica

Gustavo Duch, col·laborador de la 
Universitat Paulo Freire de Brasil, 
escriptor i exdirector de Veterina-
ris sense fronteres, va presentar el 
5 de maig el seu llibre Lo que hay 
que tragar a la Casa de la Vila, 
convidat pel Grup de Medi Am-

bient. Durant la xerrada, Duch 
va defensar l’anomenada sobera-
nia alimentària, que consisteix en 
la recuperació de la propietat de 
les terres per part dels pagesos i 
que siguin ells els que dirigeixin 
el rumb de la política agrària i no 
les grans multinacionals. Duch va 
explicar que l’agricultura indus-
trial és un dels processos que més 
contamina al món i, per aquest 
motiu, defensa l’agricultura ecolò-
gica amb la que, segons l’autor i 
amb dades de l’Organització per 
a l’Alimentació i l’Agricultura de 
les Nacions Unides (FAO), “es 
podria alimentar el món i con-
tribuir a lluitar contra el canvi 
climàtic”. 

L’especialista va ser convidat pel Grup de Medi ambient

XErraDa

Tània Lozano | Montcada
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> L’Ajuntament reconeix la tasca del cap de Protecció Civil a Montcada

Xerrada de Duch a la Casa de la Vila

L’Ajuntament va retre homenatge el 7 de maig al responsable de l’Agrupació Local de Protecció Civil, José Jimé·
nez, en reconeixement als seus 21 anys dins l’entitat. L’acte, celebrat a la Casa de la Vila, va comptar amb la pre·
sència dels familiars i companys de Jiménez, les autoritats municipals –amb l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
al capdavant– i el director general de Protecció Civil de la Generalitat, Josep Ramon Mora. “Vull fer extensiu 
aquest reconeixement a tots els meus companys de l’agrupació, sense els quals avui jo no estaria aquí”, va  
expressar Jiménez. Arrizabalaga va lloar la tasca dels voluntaris: “Fan una feina impagable”. L’acte va finalitzar 
amb una foto de família entre tots els assistents a les escales de l’entrada de la Casa de la Vila | SA

Campanya per prevenir la 
proliferació dels senglars

L’Ajuntament s’ha adherit a una 
campanya de la Diputació de Bar-
celona que demana a la població 
que no doni de menjar als porcs 
senglars quan s’acostin als nuclis 
habitats, per tal d’evitar la proli-
feració de l’espècie fora del seu 
àmbit natural, fet que pot provo-
car danys en camps de conreu, 
vehicles i fins i tot, a persones. Els 
díptics i els cartells es distribuiran 
per Can Cuiàs i Can Sant Joan, 
els barris on s’ha constatat la seva 
presència en zones habitades.  
Segons  es detalla a les recomana-
cions, donar de menjar els animals 
“resulta contraproduent perquè 

s’alteren les seves pautes de 
comportament natural i instin-
tiu; passen a ser animals irrecu-
perables per a la vida salvatge 
i al final han de ser sacrificats”. 
Al document s’explica també que 
s’organitzen batudes per part de 
les societats de caçadors com a ac-
tivitats correctores i s’ofereixen re-
comanacions sobre com actuar en 
cas de trobar-se senglars o batudes. 
La població de senglars ha aug-
mentat força en els darrers anys 
–es calcula que n’hi ha 6 per cada 
100 hectàrees– especialment als 
boscos de l’àmbit metropolità, 
com Collserola i la Serralada de 
Marina. 

L’ajuntament s’ha adherit a la iniciativa de la Diputació

MEDi aMbiEnt

Silvia Díaz | Redacció
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Un exemplar de porc senglar que va aparèixer fa un parell d’anys al barri de Can Cuiàs
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L’exposició ‘Heroïnes’, que es pot 
visitar al Kursaal fins al 4 de juny, 
ha obert el programa d’activitats a 
Montcada amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Salut de les Dones, 
organitzat per l’Ajuntament amb 
el suport de l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer (AECC). La 
mostra de fotografies gira al vol-
tant dels sentiments amb els quals 
les dones que pateixen càncer de 
mama viuen la seva malaltia. L’acte 
d’inauguració el van presidir la re-
gidora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU) i de 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC). L’objectiu de la mostra és 
sensibilitzar la població d’aquesta 
malaltia tan estesa entre les dones.

“Sortosament, el càncer de mama 
cada vegada té un percentatge de 
cura més alt i en això tenen molt 
a veure els avenços mèdics però 
també la força i l’actitud amb 
què s’afronta la malaltia”, va 
afirmar González, qui va animar 
les dones de 50 anys cap amunt a 
acudir als controls mèdics que es 
fan cada dos anys des de la sani-
tat pública. A la inauguració també 
va assistir la presidenta de la junta 

local de l’AECC, Paquita Mañosa, 
que va destacar el coratge de les 
dones que apareixen a les foto-
grafies, les quals, després de patir 
un càncer “tenen la valentia de 
mostrar-se per donar un missat-
ge d’esperança”. 

Més actes. El programa continuarà 
el dia 26 amb una sessió de biodan-
sa a la Casa de la Vila (9.30h). El 
mateix dia –11h, al parc de Can 
Cuiàs– hi haurà una classe de txi-
kung i, a les 18h, el Casal de la 
Mina acollirà la xerrada Com cui-
dar els néts… i no morir en l’intent. 
El 27 de maig tindrà lloc la projec-
ció a Can Tauler de la pel·lícula 
Juno (18h) i el 28 hi haurà un altre 
cinefòrum, amb ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto? de Pedro Almo-
dóvar, a les 17h, a la Mina. El ma-
teix dia, el Grup de Dones de Terra 
Nostra i el Centre Cívic l’Alzina fa-
ran una classe d’aeròbic a la plaça 
del Poble (18h). 
El 2 de juny, la psicooncòloga Eva 
Rodríguez, de l’AECC, oferirà 
una xerrada sobre els aspectes 
psicosocials del càncer de mama, 
a la Casa de la Vila (18h), el ma-
teix escenari que el dia 3 acollirà la 
presentació del llibre Mujeres, sa-
lud y poder, de Carme Valls (17h). 
“Volem posar en evidència que 
la salut també s’ha de tractar 
d’una perspectiva de gènere per-
què les dones i els homes tenen 
formes diferents d’emmalaltir”, 
ha explicat Gallego.

El Dia Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones es commemora 
el 28 de maig. L’efemèride va sor-
gir d’una reunió, al 1987 a Costa 
Rica, de la Xarxa Mundial de Do-
nes pels Drets Reproductius, que 
va proposar aquesta data per a la  
reivindicació de la salut i de la qua-
litat de vida de les dones.

Trasllat de ginecologia. Els ser-
veis especialitzats de ginecologia 
s’han traslladat al CAP Les Fon-
tetes, a Cerdanyola i, per tant, les 
proves específiques ja no es fan a 
l’ambulatori d’especialistes de Sant 
Andreu. Les consultes de tipus ru-
tinari es continuen fent al CAP Les 
Indianes, al Pla d’en Coll.

Societat
laveu.cat/societat

CASALS d’EStiu
Infància i Joventut obre 
el dia 17 el termini 
d’inscripció

FEStA dE LES EntitAtS
Una vintena d’associacions 
organitzarà activitats durant 
la mostra del dia 29 de maig

pàg. 13 pàg. 15

sEtMana DE La saLut DE LEs DonEs

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

L’efemèride posa enguany especial èmfasi en 
la informació i prevenció del càncer de mama
El programa d’actes ha començat amb una exposició i el gruix central de les activitats tindrà lloc del 26 de maig al 3 de juny

Les regidores de Dona i Igualtat i Salut Pública i Consum amb les voluntàries de l’AECC de Montcada durant la inauguració de la mostra ‘Heroïnes’
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El 28 de maig és 
el dia fixat per 
reivindicar la salut 
del col·lectiu femení

La Regidoria de Salut Pública i Consum, amb el suport de l’AECC, muntarà 
taules informatives el 26 de maig a la plaça Lluís Companys, els centres 
cívics, Can Tauler, el Casal de la  Mina i els instituts per commemorar el Dia 
Mundial Sense Tabac. D’altra banda, les voluntàries locals de l’AECC van 
dur a terme el 12 de maig la col·lecta anual per lluitar contra el càncer, amb 
dues carpes, a la Casa de la Vila i a la plaça Lluís Companys | SD

> Celebració del dia Mundial Sense tabac
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El Departament d’Interior ha reco-
negut Miguel Páez, veí de Mont-
cada i Reixac, per haver rescatat 
una nena d’11 anys a la desem-
bocadura del riu Tordera. Els fets 
van passar al març del 2009, quan 
el jove, de 30 anys, i la seva dona 
passaven uns dies de vacances a 
un càmping a Blanes. “Vaig sen-
tir un nen que cridava que la 
seva amiga s’estava ofegant, la 

vaig veure i em vaig adonar que 
no estaven fent broma; llavors, 
sense pensar-hi, em vaig ficar a 
l’aigua per salvar-la”, ha explicat 
Páez, qui no nega que va arriscar el 
físic en l’acció perquè “sortir de la 
zona de remolins va ser compli-
cat”. El cas va arribar a Interior –els 
guardons al mèrit civil s’atorguen 
anualment– de mans dels agents 
dels Mossos d’Esquadra que van 
elaborat l’atestat. L’homenatjat diu 

que no se sent un heroi per aques-
ta acció, “potser millor persona”, 
explica, a la vegada que lamenta la 
falta d’humanitat: “La meva pare-
lla em va explicar que una dona, 
en comptes de demanar ajuda, 
va estar gravant la nena mentre 
intentava sortir de l’aigua”. 
Camioner de professió, Miguel 
Páez actualment està preparant les 
oposicions per a les proves d’accés 
al cos de Policia Local.

Silvia Díaz | Montcada

Miguel Páez, diploma al mèrit civil
El montcadenc ha estat distingit per la Generalitat per salvar una nena de les aigües del Tordera
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Miguel Páez mostra el diploma que li ha atorgat el Departament d’Interior per la seva acció

Alquilo local de 85m2 en Font Pudenda, 
muy soleado, persianas eléctricas, parquet, 
aseo, patio y  habitación. Buen precio. 607 
256 454. Mónica.
Ecoprinting. Es reciclen cartutxos de tòner 
d’impressora. Estalvia fins a un 70% del preu. 
Recollida gratuïta a domicili. Tel. 651 397 339.
Grupo single Vallès Unido. Si tienes ganas 
de pasarlo bien, conocer gente sana y tienes 
entre 34 y 45 años. Llámanos. 627 59 85 81.
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.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts  

La Casa de la Vila va acollir el dia 12 una xerrada amb 5 testimonis

dona i igualtat obre 
un espai de debat sobre 
els nous usos del temps

Com gestionar el temps per viure 
en una societat més justa. Aquest 
és el punt de partida que la Regi-
doria de Dona i Igualtat ha posat 
damunt la taula per obrir un es-
pai de debat i reflexió al municipi  
perquè no hi hagi discriminacions 
entre les persones de diferent sexe. 
La Casa de la Vila va acollir el 12 
de maig un acte informatiu sobre 
la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar que va comptar 
amb les aportacions de la diputa-
da de l’Àrea d’Igualtat i Ciutada-
nia de la Diputació de Barcelona, 
Imma Moraleda, i la regidora de 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC), a més del testimoni de cinc 
persones que van explicar com or-
ganitzen la seva vida. 
“Hem d’intentar posar en mar-
xa un seguit de mesures perquè 
el repartiment de les responsabi-
litats sigui més just, hem d’anar 
cap a un gaudi del temps que 
sigui més igualatori entre homes 

i dones”, va remarcar Moraleda, 
qui va recordar que la dona ara tre-
balla dins i fora de casa i inverteix 
quatre vegades més del seu temps 
que els homes a les tasques de la 
llar i la cura de la família. “Volem 
aconseguir la implicació de tots 
els agents per impulsar una 
nova organització del temps a la 
ciutat”, va dir Gallego.

Els testimonis. En la segona part 
del debat van exposar com gestio-
nen el seu temps un jove estudiant, 
la gerent d’una empresa, un co-
merciant, una jubilada i una dona 
que treballa fora de casa i té un fill 
amb una malaltia mental. Els po-
nents van coincidir a destacar la 
necessitat de promoure un canvi 
en l’organització del treball que 
permeti horaris més flexibles i jor-
nades laborals més reduïdes. 
Durant la xerrada també es va 
apuntar que caldria dedicar un 
temps per a un mateix i repartir 
per igual les feines de casa. 

Altres activitats. La presidenta de la 
Fundació Surt, Fina Rubio, va par-
lar el 6 de maig sobre la crisi, en el 
marc del cicle El cafè de les dones 
que promou Dona i Igualtat. Se-
gons Rubio, el punt de partida amb 
el que el col·lectiu femení afronta la 
situació “és desigual respecte els 
homes” i que l’actual context “com 
qualsevol situació de canvi, es un 
bon moment per  incidir en una 
transformació a gran escala que 
encamini la nostra societat cap a 
un model més igualitari”. 
D’altra banda, la Regidoria orga-
nitza el 27 de maig un taller d’auto-
estima al Kursaal, a les 15.30h. 

Sílvia Alquézar | Montcada

JornaDa sobrE ConCiLiCaCió
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La regidora Teresa Gallego i la diputada Imma Moraleda durant un moment del debat

 Consell de les Dones

El 26 de maig (19h) a la Casa 
de la Vila, tindrà lloc el Consell 
Municipal de les Dones. Un dels 
punts de l’ordre del dia és expli·
car la situació actual de l’expo·
sició de fotografies Dones d’ahir, 
dones d’avui, que l’Ajuntament 
muntarà després de l’estiu. A la 
sessió també es continuarà par·
lant del premi per reconèixer les 
ini ciatives promogudes per do·
nes que hagin ajudat al desen·
volupament del municipi | SD

La presentació de la Federació 
d’AMPA de Montcada i Reixac és 
un dels punts inclòs a l’ordre del 
dia de l’últim Consell Escolar Mu-
nicipal del curs acadèmic que es 
farà el 18 de maig, a les 17.30h, a la 
Casa de la Vila. El nou ens ha estat 
impulsat per una desena d’AMPA 
de centres públics i concertats. Des 
del mes de setembre representants 
de les entitats han estat elaborant 
els Estatuts que ara se sotmetran 
a l’aprovació de les assemblees de 
cada centre amb l’objectiu que la 
Federació pugui iniciar la seva tas-
ca com a tal a partir del curs vinent. 
El 19 de juny es farà una jornada 
informativa sobre els objectius 
col·lectius pels quals vol treballar 
el nou organisme que es fonamen-
ten en vetllar per la qualitat de 
l’ensenyament al municipi.

Nou curs. Altres punts que es trac-
taran en el Consell seran la cam-
panya de matriculació del nou 
curs i el nou calendari escolar que 
implica iniciar les classes el 7 de 
setembre i incorpora la setmana 
blanca al febrer.

Pilar Abián | Redacció

La Federació 
d’AMPA es 
presenta al 
Consell Escolar
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Les inscripcions al Casal d’Estiu 
2010, que organitza la Regidoria 
d’Infància i Joventut, s’hauran de 
tramitar entre el 17 i el 21 de maig. 
Les famílies hauran de portar la do-
cumentació pertinent als espais on 
es faran els casals, de 9 a 10.30h, 
o bé a l’Espai Jove Can Tauler 
(Balmes, 16), de 17.30 a 20.30h. 
Els centres que acolliran l’activitat 
aquest estiu –amb un total de 385 
places, 15 de les quals són per a in-
fants amb discapacitat– seran les es-
coles Reixac, Turó, Elvira Cuyàs, 
El Viver, Mitja Costa, Font Freda i 
Ginesta (Ciutat Meridiana). El Ca-
sal s’adreça a infants de Montcada 
i Reixac nascuts entre el 1998 i el 
2006, que durant el curs escolar vi-
gent hagin cursat des de P-3 a sisè 
de primària. 
“El Casal es dedicarà a la his-
tòria del cinema, perquè els 
infants coneguin com ha evolu-
cionat aquest art al llarg de la 
història i vegin que els colors 
i els efectes especials són fruit 

d’anys de treball”, ha explicat la 
regidora d’Infància i Joventut, Eva 
Gonzalo (PSC). 

Calendari. La primera quinzena del 
Casal tindrà lloc del 28 de juny 
al 9 de juliol i la segona, del 12 al 
23 de juliol, a càrrec de l’empresa 
Més que Lleure, adjudicatària del 

servei. L’horari serà de 9 a 13.30h, 
de dilluns a divendres, i un dia a la 
setmana s’allargarà fins a les 17h. 
En el cas que hi hagi prou deman-
da, als centres es podrà habilitar 
servei de menjador, de 13.30 a 
15.30h; d’acolliment matinal, de 
8 a 9h, i de ludoteca, de 15.30 a 
17h. El preu de l’activitat és de 70 

euros per quinzena i infant i les fa-
mílies que hi inscriguin més d’un 
fill gaudiran d’un 15% en el segon 
i d’un 20% en el tercer i següents. 
“El nostre Casal és força econò-
mic comparat amb els preus de 
municipis del voltant per tal que 
el puguin fer el màxim d’infants 
possible”, ha destacat Gonzalo. 

L’activitat tindrà lloc a sis centres educatius del 28 de juny al 23 de juliol, repartida en dues quinzenes

inFÀnCia i JoVEntut
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Silvia Díaz | Redacció

Les inscripcions al Casal d’Estiu 
s’han de fer del 17 al 21 de maig La Regidoria d’Infància i Joventut 

i Creu Roja ofereixen aquest estiu 
dos cursos de monitors i premoni-
tors. La formació per a monitors 
tindrà lloc de l’1 al 30 de juliol a 
l’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 
16), de dilluns a divendres, de 9 a 
14h i de 15 a 18h. El curs s’adreça 
a persones entre 18 i 30 anys que 
vulguin aprofundir els seus co-
neixements en aquest àmbit o ja 
estiguin treballant de forma volun-
tària en entitats. El curs està reco-
negut per la Secretaria de Joventut 
de la Generalitat i es pot convalidar 
per crèdits universitaris. El preu és 
de 175 euros o bé de 155 per als 
socis del Club Jove. 

Premonitors. El curs de premoni-
tors és per a joves a partir de 15 
anys. La formació, de 20 hores, 
tindrà lloc de l’1 al 14 de juliol, de 
10 a 13h, els dilluns, dimarts i di-
mecres. Els participants rebran el 
certificat de l’escola d’educadors 
de Creu Roja Catalunya. El preu 
és de 25 euros o bé de 20 per als 
socis del Club Jove. En ambdós 
casos, les places són limitades i 
les inscripcions s’han de fer a Can 
Tauler fins a l’11 de juny.

Silvia Díaz | Redacció

nova edició 
dels cursos per 
formar monitors

Un grup d’infants participa en un taller de relaxació a l’escola Font Freda durant l’edició 2009 del Casal d’Estiu d’Infància i Joventut
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La classe de primer B de l’Escola El 
Viver va obrir el 10 de maig el ca-
lendari de l’edició 2010 de Calaix de 
records, una activitat que organitza 
la Regidoria d’Educació, a través 
de la qual els infants de primer curs 
de primària de diversos col·legis 
coneixen com es divertien de petits 
les persones que ara són grans. Els 
dos casals de Montcada i Reixac 

col·laboren amb la iniciativa i pre-
senten als infants jocs tradicionals 
com les curses de sacs, el mocador, 
les bitlles o fer ballar la baldufa. Tot 
plegat, perquè els petits aprenguin 
de l’experiència dels adults i vegin 
que hi ha fórmules d’entreteniment 
que afavoreixen la integració, les 
relacions personals i la imaginació, 
més enllà de les videoconsoles. 
Usuaris del Casal de  la Mina ja 

han jugat amb els infants d’El Turó 
i els dies 25 de maig i 8 de juny ho 
faran amb els de l’escola Reixac. El 
Casal de la Gent Gran de Montca-

da i Reixac, al parc Salvador Allen-
de, ha rebut la visita l’Elvira Cuyàs; 
el 21 de maig hi anirà La Salle i els 
dies 27 i 28, el Sagrat Cor.

Silvia Díaz | Montcada

CaLaiX DE rECorDs

L’activitat és un un intercanvi de jocs entre nens i nenes i gent gran

Els infants es diverteixen 
sense aparells electrònics
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Els alumnes de primer B de l’escola El Viver van jugar amb els usuaris del Casal de la Mina

 

> Recomanacions per mantenir segura la llar
L’oficina de relacions amb la comunitat 
dels Mossos d’Esquadra de Montcada, 
va oferir el 4 de maig una conferència 
a la Casa de la Vila sobre prevenció i 
consells de seguretat bàsics, convidat 
per la Xarxa d’Equipaments. Un agent 
va recomanar aspectes com tancar 
sempre amb clau la porta de casa; 
que algú ens baixi i pugi les finestres 
quan marxem de viatge, no enfrentar·
nos mai amb l’agressor en el cas que entri a casa o demanar identificació als 
encarregats de revisió del gas, ja que poden ser estafadors. L’agent també va 
recomanar portar els diners en butxaques interiors; no utilitzar com a número 
secret la nostra data de naixement o la matrícula del cotxe o no deixar coses de 
valor dins del nostre vehicle, entre d’altres | TL
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L’Espai Jove Can Tauler tanca el 21 de maig les inscripcions per al concurs 
‘Enviatja’t’, un certamen que premia la millora organització de les vacances 
d’estiu a través dels serveis que ofereix la Regidoria d’Infància i Joventut. El 
premi consisteix a subvencionar part del cost del viatge dels participants. Els 
interessats han de fer la inscripció a l’equipament del carrer Balmes, 16 | SD

> darrers dies per apuntar-se a l’Eviatja’t

Per commemorar l’efemèride, el 18 de juny es farà una trobada oberta a alum·
nes i exalumnes. A les 20h hi ha prevista una visita guiada per l’institut, el passi 
d’un audiovisual i l’actuació de la coral del centre. A continuació es farà un so·
par per al qual cal inscripció prèvia abans del 30 de maig ·23 euros que s’han 
d’abonar al compte bancari de Caixa Sabadell 2059·0110·17·8000332729 
indicant el nom de la persona que fa l’ingrés. El dia de la celebració és im·
prescindible mostrar el resguard del pagament. A partir de les 23h, es farà el 
ball obert al públic en general al preu de 5 euros i que inclou una consumició. 
Els tiquets s’han de comprar al mateix institut de l’1 al 16 de juny. Per a més 
informació podeu consultar el web del centre xtec.cat/ieslaribera | LR

> 15è aniversari de l’institut La Ribera

noVa iniCiatiVa

El Casal Popular El Brot neix per ser 
un punt de referència d’oci i cultura
El projecte, amb seu a Carretera Vella, l’ha impulsat l’assemblea de Joves de Montcada i Reixac
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Montcada i Reixac compta amb 
un nou espai de trobada: el Casal 
Popular El Brot, una iniciativa de 
l’Assemblea de Joves que es va 
presentar públicament el 7 de 
maig. Aquest nou projecte neix 
amb l’objectiu de convertir-se en 
un punt de referència al municipi 
des del punt de vista de l’oci i la 
cultura. L’espai, situat al número 
52 de Carretera Vella, és obert 
a tothom. “Volem que la gent 
s’acosti a mostrar els seus pro-
jectes, inquietuds, pensaments, 
ens agradaria que fos un espai 
plural”, ha dit Roser Alcázar, una 
de les promotores del Casal.
El Brot tindrà dos tipus de socis: 
els que consumeixin al bar i par-
ticipin a les activitats –amb una 
quota de 2 euros anuals– i els 
que siguin socis col·laboradors, 
que pagaran 24 euros a l’any. El 
Casal romandrà obert de dime-
cres a diumenge, de 19 a 22h, a 
excepció de divendres i dissabte, 
que ho farà fins a la 1h. 

Més activitats. Per als pròxims 
tres mesos ja s’han programat un 
seguit d’activitats. La primera,   
una exposició fotogràfica sobre 
el Sàhara que ja es pot visitar al 
local. El dia 16 de maig hi haurà 
la projecció del film Comandante 
i el dia 20 tindrà lloc la presenta-
ció de l’espai Barraques que, per 
segon any, es fa en el marc de la 
Festa Major de Montcada. Per 

als mesos de juny i de juliol, El 
Brot ha previst dur a terme acti-
vitats com tres xerrades –sobre el 
Sàhara, la prohibició de la cultu-
ra del foc i la resistència antifran-
quista–, així com la projecció de 
diverses pel·lícules. Les persones 
interessades en la nova iniciativa 
es poden posar en contacte amb 
el casal a través de l’adreça elec-
trònica casalelbrot@gmail.com. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Els promotors del Casal Popular El Brot briden durant la inauguració del centre, el 7 de maig

Adela Domènech i Carlos Larra-
ñaga, els dos psicòlegs del Dapsi 
(Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç) que tre-
ballen en l’àmbit de les escoles 
bressol faran una xerrada el 19 de 
maig adreçada únicament a les fa-
mílies que actualment són usuàries 
dels equipaments municipals. La 
conferència rep el nom El rei de 
la casa? Com treballar els límits i 
els hàbits en la petita infància. Les 
persones interessades a assistir-hi 
ho han de comunicar a cada centre 
perquè, en funció de l’assistència, 
la xerrada es farà a una escola 
bressol o a un altre espai de majors 
dimensions. 

Suport a les famílies. Des del 2007,  
la Regidoria d’Educació, a tra-
vés del Dapsi, ofereix un servei 
d’atenció i suport a les famílies 
amb fills a escoles bressol muni-
cipals que l’integren psicòlegs, 
logopedes i fisioterapeutes, entre 
d’altres professionals, que cada 
setmana van als centres per do-
nar suport a les famílies i a l’equip 
d’educadors, especialment en els 
casos que hi hagi algun infant que 
requereixi d’atenció especial o 
més individualitzada. 

Silvia Díaz | Redacció

Xerrada per a 
les famílies de 
llars d’infants
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La primera Festa de les entitats 
de Montcada i Reixac, organit-
zada per la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana, anirà més enllà 
d’una mostra amb parades d’as-
sociacions, ja que bona part de la 
vintena de col·lectius que hi parti-
ciparà han previst dur a terme ac-
tivitats paral·leles per dinamitzar 
la jornada, que tindrà lloc el 29 
de maig al carrer Major i la plaça 
de l’Església. 
Al tancament d’aquesta edició ha-
vien confirmat la seva assistència la 
Coordinadora de Grups de Rock, 
Producciones Callejeras, Escènica 
Jym’s, l’Associació Ballet Flamenco 
Triana, Creu Roja, el Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina, Tazu-
mal, Andròmines, Protecció Civil, 
Acer, el Grup de Medi Ambient, 
l’Associació Catalana de la Síndro-
me de Rett, Adimir, Projecte Home, 
ASERM, Taarof bi Salam, Amics 
de Kasbas, IMIR i l’Esplai per a la 
Dona i la Fundació Engrunes.
Per a l’ocasió s’ha creat un logo-

tip especial, que mostra l’escut de 
Montcada i Reixac en una ban-
dera de caire festiu.

Desenvolupament. Al llarg de la 
plaça de l’Església i el carrer Major 
s’ubicaran les carpes de les entitats, 
que donaran informació sobre la 
seva activitat. A la plaça de l’Es-
glésia s’instal·larà un escenari en el 
que, al matí, es veurà una mostra 
de ball de Jym’s i la tabalada dels 
Diables de Can Sant Joan i, a la tar-
da, hi haurà una exhibició de fol-
klore equatorià a càrrec d’ASERM, 

un concert de gospel organitzat de 
Síndrome de Rett, una actuació del 
Ballet Triana i un concert, al ves-
pre, de la Coordinadora de Grups 
de Rock. L’organització habilitarà 
un espai comú amb carpes, per a 
activitats com contacontes, tallers 
de samarretes i d’elaboració de xa-
pes, diverses xerrades i exposicions 
que aportaran les entitats, com La 
vida a certa edat, del Casal de Gent 
Gran, 19 anys de la Coordinadora 
de Grups de Rock o Un passeig per 
La Paz, de Tazumal. Les activitats 
es faran a l’aire lliure. 

La festa de les entitats treurà al carrer 
una vintena d’associacions locals

Mostra CoL·LECtiVa

La jornada, que es farà el 29 de maig, inclourà xerrades, tallers, actuacions musicals i de ball

Silvia Díaz | Redacció
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Una desfilada de moda– cap a les 
12h, a la plaça del Bosc, promogu-
da per comerços de roba del barri 
i amb veïns com a models– és la 
novetat de la 35a Fira comercial i 
d’artesania que l’associació de co-
merciants de Can Sant Joan fa el 
dia 16 al carrer Reixagó, de 10 a 
14h. La mostra comptarà amb 45 
parades de comerciants, d’artesans 
–de Montcada i de fora– i d’entitats. 
“Que la fira es mantingui amb 
l’actual context de crisi és tota 
una fita; fem un gran esforç per 
continuar endavant amb aquesta 
iniciativa”, ha indicat el president 
de l’entitat, Rafael Domínguez.

Tornen els col·legis. L’Escola Mu-
nicipal de Talla i Escultura farà la 

tradicional exhibició en viu dels 
seus treballs i enguany s’incorpora 
una parada d’alumnes de sisè del 
col·legi El Viver. “Fa anys era ha-
bitual que els centres educatius 
participessin venent material 
per al viatge de fi de curs, però 
últimament no hi venia cap”, ha 

explicat Domínguez. Una quinzena 
dels estands els munten botiguers 
de Can Sant Joan, una xifra lleu-
gerament inferior a la d’edicions 
anteriors. Per tal de dinamitzar 
l’activitat hi haurà dos músics am-
bulants que al llarg de la jornada es 
passejaran per la fira. 

Silvia Díaz | Redacció

La nova edició inclou una desfilada

Dues veïnes, a la fira comercial de Can Sant Joan del 2009, en una parada d’artesania

La 35a mostra tindrà lloc el 16 de maig, de 10 a 14h, al carrer Reixagó i la plaça del Bosc
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Fira CoMErCiaL i D’artEsania DE Can sant Joan

Representants de les entitats, en una de les reunions preparatòries feta a la Casa de la Vila

Els terrenys forestals esdevindran un espai de con·
vivència de les germandats que participen al Rocío, 
organitzat per la Federació d’Entitats Culturals Anda·
luses a Catalunya (FECAC). El programa arrencarà el 
dia 20, a les 20.30h, amb el trasllat de la imatge de la 
verge des de l’església de Sant Martí de Cerdanyola 
fins a l’altar habilitat a Mas Duran. La celebració, que 
clourà el dia 24, inclou la tradicional presentació dels 
sipecados (dia 22, a les 20h), el rosari de l’Aurora (la 
matinada del 23) i la missa de l’alba, que es farà l’últi·
ma jornada, a les 8h | SD

> torna el Rocío a Mas duran
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Passar pel tràngol de perdre un 
familiar no només implica un cop 
emocional sinó també haver d’as-
sumir els costos de l’enterrament, 
al voltant de 3.500 euros si es trac-
ta d’un servei estàndar. Per evitar 
fer el dispendi de cop, molta gent 
preferix contractar una asseguran-
ça que li cobreixi tot i que, a la 
llarga, acabarà pagant molt més 
del que al final costarà el seu en-
terrament. 
Aquesta circumstància va motivar 
que a la dècada dels anys 80 apare-
guessin les vocalies d’enterrament 
vinculades a algunes AV. Els as-
sociats no paguen una quota fixa, 
sinó que entre tots assumeixen els 
serveis funeraris que hi hagi al llarg 
de l’any. En el cas de Montcada, hi 
ha dues entitats veïnals que tenen 
aquesta vocalia, la de Can Sant 
Joan i la de la Ribera. La primera és 
la més antiga, compta actualment 
amb 3.851 associats i forma part de 
la Coordinadora de vocalies d’en-
terrament que agrupa una quinze-
na d’AV del Vallès i dóna cobertura 
a més de 77.000 persones. El 8 de 

maig representants de l’ens es van 
reunir a Sabadell per intercanviar 
experiències i fixar els criteris uni-
taris a seguir. La morositat és una 
de les problemàtiques a afrontar. 
També es va parlar de crear un 
fons comú de totes les vocalies i de 
com millorar l’organització interna 
de cada grup. 

Funcionament. “El que necessita 
la nostra vocalia és que s’asso-
ciï més gent jove”, ha explicat 
el president de l’AV de Can Sant 
Joan, José Luis Conejero. Per po-
der entrar a formar part de la vo-

calia, el límit d’edat són 50 anys i 
cal estar associat a l’AV pagant 7 
euros anuals per família. Els costos 
dels enterraments es reparteixen 
entre totes les persones inscrites. 
“L’any passat casa soci va pa-
gar una mitjana d’1,42 euros 
mensuals”, assenyala Conejero. 
Quan es produeix l’òbit, la família 
afectada només ha de trucar a la 
funerària i aquesta s’encarrega de 
preparar-ho tot. L’AV compta amb 
un fons específic per cobrir els en-
terraments i amb una assegurança 
per assumir les despeses en cas de 
mort col·lectiva per accident.

trobada d’entitats veïnals que paguen 
els enterraments de manera col·lectiva

sErVEis FunEraris

L’aV de Can Sant Joan compta amb 3.851 persones inscrites a la vocalia d’enterrament 

Pilar Abián | Redacció

El regidor d’Integració, Carles 
Guijarro (PSC), ha proposat a les 
entitats d’immigrants que formin 
una Federació per unir esforços. 
“Les associacions van fent ac-
cions de forma paral·lela i mol-
tes vegades són similars, una Fe-
deració permetria optimitzar els 
recursos”, va explicar l’edil el 10 de 
maig durant una reunió al Centre 
Cívic La Ribera convocada per la 
nova entitat Amiic (Associació Ma-
rroquí de la Integració i l’Intercanvi 
Cultural). La trobada consistia en 
fer una presentació als presidents 
de col·lectius formats per veïns 
d’origen estranger, a la qual van 
assistir els responsables d’AfricOlé, 

Taarof bi Salam, Kasbas i Paquis-
tan Cultural. “Volem generar 
consciència social i aconseguir la 
integració i la convivència entre 
les cultures”, va manifestar la pre-
sidenta d’Amiic, Meriem Jerraf. 

Accions. Altres finalitats d’Amiic 
són promoure l’activitat de la 
dona i oferir serveis específics per 
als infants. L’associació té previst 
dur a terme activitats com cursos 
d’informàtica i Internet, classes 
d’idiomes, de taekwondo i orga-
nitzar actes culturals i lúdics. Algu-
nes de les activitats ja les ha posat 
en marxa a través de la Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixements de 
la Ribera.

Silvia Díaz | La Ribera

intEgraCió soCiaL

Proposta de Federació 
d’entitats d’immigrants
Un grup de veïns ha format una nova associació amb el nom amiic
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El president de l’AV de Can Sant Joan, José Luis Conejero, al centre, durant la jornada a Sabadell

Els departaments municipals im-
plicats en el projecte de suport 
psicòlògic a persones afectades 
per l’atur i la crisi econòmica han 
començat a derivar usuaris al nou 
servei, però encara està obert el pe-
ríode d’inscripció, que s’ha de fer a 
la Regidoria d’Integració –departa-
ment que coordina el servei, amb 
el suport del Col·legi de Psicòlegs 
de Catalunya– a través del telèfon 
935 647 183. El projecte pretén 
que els participants restableixin els 
nivells de confiança en si mateixos, 
donat que, segons la Regidoria, la 
persona que no treballa “se sent 
exclosa i expressa un profund 
sentiment de fracàs que es tra-
dueix en problemes diversos que 
afecten àmbits, com la salut, la 
família o les relacions socials”. 
El servei, que està previst que entri 
en funcionament abans de l’estiu, 
es desenvoluparà a través d’un 
treball de grup. Primer s’analitarà 
la situació de cada participant per, 
posteriorment,  donar a l’usuari 
pautes per trobar noves vies pro-
fessionals i treballar fórmules per-
què recuperi l’autoestima.

Silvia Díaz | Redacció

inscripcions al 
servei de suport 
psicològic per a 
aturats

La Regidoria d’Integració Social 
organitza un taller sobre legislació 
bàsica al món laboral, que tindrà 
lloc els dies 18, 19 i 20 de maig al 
Kursaal de Can Sant Joan (Masia, 
39), de 16 a 19h. Les sessions són 
obertes a tot hom i, en especial, a 
les persones que a hores d’ara no 
coneixen aquest àmbit, com les 
persones d’origen estranger. Per 
assistir-hi cal adreçar-se al depar-
tament, trucant al telèfon 935 647 
183. L’activitat compta amb el su-
port del Consorci per l’Ocupació i  
la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental i la secció comarcal de 
la UGT i forma part del programa 
‘Generant Entorns per a la Inclu-
sió’ que du a terme la Regidoria.

Objectius. Al taller s’informarà so-
bre aspectes relatius a l’Estatu dels 
treballadors, les categories i con-
venis laborals, els tipus i models 
de contractes i com funcionen les 
inspeccions de treball i els sindi-
cats, entre d’altres. D’altra banda, 
el dia 14 de maig, de 10 a 12h, el 
Centre Cívic La Ribera acull una 
jornada sobre recerca de feina. 
L’acte l’organitzen Integració i la 
Taula Cívica.

Silvia Díaz | Redacció

taller sobre 
legislació al 
món laboral

El regidor Guijarro (esquerra) conversa amb representants d’entitats d’immigrants
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>Editorial
Festa Major

Estan desbordats
Sóc a l’atur des del febrer del 2009 i el 
primer que vaig fer després d’apuntar-
me a les oficines del SOC va ser anar a 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, 
un lloc que, en principi, t’ajuda a trobar 
feina. Després d’anar a la sessió infor-
mativa, lliurar el meu currículum i do-
nar totes les meves dades, tenia l’opció 
d’anar-hi a cercar ofertes de treball per 
internet utilitzant els seus ordinadors o 
bé fer-ho pel meu compte. Vaig infor-
mar-los que ho faria jo pel meu compte 
però que, si tenien ofertes que s’adap-
tessin amb el meu currículum, es po-
sessin en contacte amb mi.
En 13 mesos no he rebut cap correu 
electrònic ¿?, cosa que m’ha sorprès, 
ja que m’he apuntat a borses de tre-
ball d’altres ajuntaments i alguns me 
n’envien fins a 2 cops per setmana. 
Però la gota que ha fet vessar el got 
ha estat que em vaig inscriure en una 
oferta de treball d’un altre municipi 
en el portal d’internet dels Serveis 
Locals d’Ocupació de la Diputació de 
Barcelona –en el que hi esta inclòs 
Montcada i Reixac–, i que un cop 
inscrit, em van adreçar a Promoció 
Econòmica de Montcada. Quan vaig 
anar per informar-me de la situació de 
l’oferta la persona que en va atendre, 
en el mateix passadís em va dir: “No 
ho podem mirar perquè estem desbor-
dats de feina” i em va donar un telè-
fon perquè truqués jo mateix. Em vaig 
quedar de pedra. Així és com ajuden 
els aturats? Si estan desbordats de 
feina, perquè no contracten els que 
estem aturats? Si a tothom que hi va a 
preguntar els hi diuen que estan des-
bordats i no poden atendre’ls, perquè 
estan desbordats? 
Són conscients a Promoció Econòmica 
que qui va a demanar informació està 
sense feina i potser a punt de quedar-
se sense la prestació d’atur i que el que 
necessita és ajuda i no que s’el treguin 

de sobre? I, per acabar, a aquells que 
esteu desbordats de feina, que no us 
toqui mai passar pel tràngol d’estar a 
l’atur, perquè aleshores sabreu què és 
estar desbordats.

Josep Rebollar 
Montcada

El Rocío, a Mas Duran
Fa uns anys que s’està celebrant el 
Rocío a l’antic polvorí militar de Mas 
Duran i, com a veí, la meva queixa va 
dirigida al Ajuntament, que va tenir 
la brillant idea de cedir aquests ter-
renys durant uns 25 anys als amants 
d’aquesta festa. Fins aquí tot bé, totes 
les festes i cultures es respecten, això 
sí, però haurem d’aguantar tants anys 
els borratxos, les fogueres i tota classe 
de gent que ve, embruta i no respecta 
res? 
Un cop se’n van, l’Ajuntament no fa res. 
Passem mesos i mesos amb totes les 
escombraries per allà, com si hagues-
sin de desaparèixer per art de màgia i 
és una llàstima que un parc tan bonic 
i natural no es cuidi. Aquesta gent ar-
riba almenys amb un mes d’antelació 
i se’n van un mes més tard. Tenen el 
dret d’arrencar arbres i modificar l’en-
torn per fer-se lloc. Fan forats al terra 
per amagar la porqueria dels labavos i 
a sobre, ho tanquen tot, delimitant el 
pas dels peatons. Tot aquest parc és 
utilitzat per molts veïns per passejar 
amb bicicleta, amb nens, amb gossos 
i, mentre dura el Rocío, ens hem de 
buscar altres llocs on anar, perquè cir-
culen amb motos, cotxes i camions al 
seu aire, sense respectar els vianants 
que ens hem d’apartar si no volem que 
ens atropellin a nosaltres o les nostres 
mascotes i, com no, tampoc se’ls hi 
pot dir res, perquè t’arrisques a que 
s’encarin amb tu. 
Durant la seva estada també recla-
mem més presència policial per evitar 
tot això i animo la gent a manifestar-

se en contra si tot això continua. Cui-
dem la natura i aquests entorns dels 
que encara podem gaudir a Montcada 
i Reixac.

F.E.M.
Mas Rampinyo 

Polític fora de lloc
Els meus companys més propers ja 
saben quina opinió tinc i la poca cre-
dibilitat em mereixen la major part 
dels polítics però, fins ara, sempre 
havia vist que quan opinen són més 
aviat prudents i només es desboquen 
en èpoques d’eleccions i davant dels 
seus incondicionals. Però després de 
llegir el que ha escrit la portaveu del 
PP en l’últim número de La Veu, crec 
que hi ha un altre grup de polítics que 
no han superat la transició i que no sa-
ben el que significa la democràcia. Si 
una inofensiva consulta popular, sense 
cap suport públic ha aconseguit fer-li 
perdre els papers, no m’imagino com 
es posaria si poguéssim fer un refe-
rèndum. Jo em pensava que ella vivia 
a Montcada, per què si hi visques no 
diria que s’imposa el català; només cal 
que vagi a la porta de qualsevol col-
legi i escolti, veurà quina és la llengua 
més parlada.
Ella condemna els nacionalismes ex-
cloents i no s’adona que defensa un 
nacionalisme espanyol que m’impe-
deix ser català, independent i, fins hi 
tot, preguntar-me si ho vull ser. Since-
rament, crec que el que vol és guanyar 
mèrits davant els que la nominen a 
les llistes electorals,  encara que sigui 
mentint i arriscant la convivència local, 
que en la consulta es va evidenciar to-
talment cívica i sense cap problema. El 
seu escrit fa una ferum espantosa, que 
m’abstinc de qualificar. Em sap molt 
greu que una persona jove, nascuda a 
Catalunya, formada i que sembla intel-
ligent pensi d’aquesta manera. Juro 
que no faré ni un pas perquè deixi de 

ser espanyola, però li demano que em 
deixi ser català.

Jaume Ribera
Montcada 

Contraréplica zona azul
Que quede claro que, como vecina 
de Jaume I, también me preocupa la 
limpieza y todo lo que el vecino de mi 
barrio me contestó en su contrarépli-
ca en el número anterior. Pero ni la 
limpieza, ni los coches abandonados 
son cosa nuestra y mucho menos algo 
que tengamos que vigilar. Si no estoy 
equivocada, nuestros impuestos sirven 
para algo, entre otras cosas para evitar 
estas actitudes incívicas. Y sí, el apar-
camiento me importa mucho porque, 
como dije, aunque no sea el caso de 
este vecino, por el que me alegro, yo 
pierdo mucho tiempo buscando dónde 
aparcar cuando llego cansada de tra-
bajar con el tiempo justo para comer e 
ir a recojer a mis hijos al colegio para 
llevarlos a extraescolares y todo eso 
andando que, aunque no se publicó, 
en mi anterior escrito especificaba que 
sólo cojo el coche por necesidad. 
La zona azul no es la solución a todo, 
en Ripollet usan otros sistemas que 
facilitan el aparcamiento sin fastidiar 
a los vecinos de la zona. Yo tardo más 
de hora y media en hacer la compra 
de una familia de cuatro personas y 
no soy nada lenta.
Ya no escribiré más sobre el tema pero 
le digo a mi vecino y a todos los que 
lean esto, que lo que me preocupa de 
verdad es que el Ayuntamiento mintió 
cuando dijo que la situación iba a ser 
temporal y no quiero pagar las conse-
cuencias de sus mentiras. Este vecino 
puede estar tranquilo, ya que al parecer 
podrá ver la zona azul durante mucho 
tiempo mientras yo seguiré perdiendo 
el mío en buscar aparcamiento.

C.C.
Montcada

Del 21 al 24 de maig Mont-
cada i Reixac viurà la seva 
Festa Major i, seguint la línia 
de l’any passat, el programa 
aporta un cop més per les ac-
tivitats gratuïtes i a l’aire lliure. 
La crisi ha fet que el concert 
que es feia al pavelló, que era 
de pagament i a càrrec d’artis-
tes de moda cotitzats a l’alça, 
hagi quedat aparcat. Ara es 
potencia un altre tipus d’esde-
veniment més popular i al car-
rer. Enguany el concert estarà 
protagonitzat per Peret, el rei 
de la rumba, amb un estil pro-
pi que pot arribar a connectar 
tant amb el públic adult com 
amb els joves.
El que sí agrada a grans i pe-
tits, perquè així ha estat cons-
tatat en anys anteriors, és la 
Fira medieval, una activitat 
absent els últims anys que es 
torna a recuperar amb l’objec-
tiu de dinamitzar el carrer Ma-
jor, un escenari que en la dar-
rera edició va quedar exclòs 
del programa a causa de les 
obres de remodelació, que van 
deslluir la Festa. En aquesta 
ocasió l’eix central de la vila 
es torna a potenciar amb les 
parades dels firaires, activitats 
per a la canalla i ballades de 
sardanes, entre d’altres.
Un altre fet destacable és la 
participació de les entitats, 
algunes organitzant actes 
que ja són tota una tradició 
com la Milla urbana, la sar-
dinada o el concus d’arròs 
i d’altres, col·laborant a di-
namitzar punts com l’Espai 
Barraques, una aposta pel 
jovent que comença a donar 
els seus fruits. L’esforç, tant 
de les entitats com de la Re-
gidoria de Cultura, mereix el 
seu reconeixement que no-
més es pot pagar amb la par-
ticipació de la ciutadania.

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

El proper número, el 14 de maig

Voldria saber quan suprimiran les zones blaves provisionals que es 
van posar a Jaume I durant les obres del carrer Major  M. J.

A causa de la diferent distribució dels elements de mobiliari urbà i ar·
brat, al carrer Major només s’han pogut ubicar 45 de les 79 places 
existents abans de l’obra. Al carrer Generalitat igualment només s’han 
instal·lat 7 de 13. Al carrer Barcelona ja no es pot aparcar i hem de 
comptabilitzar 13 places més. També continuen afectades 7 de les 53 
places del carrer Guadiana per les obres de la LAV. En total, l’empresa 
adjudicatària ha deixat de gestionar 60 places. Per aquest motiu es 
mantindran les 35 creades a Jaume I i les 16 de Colon·Generalitat fins 
acabar la concessió, al juny. Mentre s’aprova i adjudica el nou contracte 
potser s’ahurà de fer una pròrroga curta de l’actual per no deixar el ser·
vei al descobert | M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea Interna (PSC)

el clic

neteja del Besòs
Bé per la neteja d’abocadors al 
Besòs, però el tram entre el pont 
de Montcada (ctra. de la Roca) i 
l’entrada a les obres de la LAV en·
cara queden deixalles que sospito 
llencen des del aparcament de ca·
mions. Sobre l’accés a la llera del 
riu, s’han colocat barreres de for·
migó que impedeixen el pas a ve·
hicles, però a l’altura de Can Rovira 
encara queda un pas obert des de 
la carretera. Si no tanquen aquest 
camí, aviat tornarem a estar al ma·
teix punt de partida. 
Daniel Aranda
Can Sant Joan

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Agenda
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Festa del rocío
Organitza: Federació d’Entitats Andaluses 
de Catalunya (FECAC)

DEl 20 al 24 DE Maig, 19h
Mas DuRan

16 DE Maig, DE 10 a 14h
C.REixagó i Plaça bosC

14 l divendres
Hora del conte. ‘Contes d’aquí i d’allà’ a 
càrrec de Núria Farrús. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

Cinema. Cicle de muntanya. Hora: 22h. 
Lloc: Auditori. Organitza: El Cim.

15 l dissabte
Concert. Del grup Los Capullos del jardín. 
Hora: 21h. Lloc: Local de la Coordinado·
ra de Grups de Rock (Romaní, s/n).

Teatre. Sol, sota el sol, de Lazzigags Pro·
duccions. Hora: 22h. Lloc: Auditori. Preu: 
7 euros. 

16 l diumenge
Fira. 35a Fira Comercial i d’Artesania de 
Can Sant Joan. Hora: De 10 a 14h. Lloc:  
Reixagó i plaça del Bosc.

Dia dels Museus. Tallers d’arqueologia per 
a nens i visites guiades. Hora: De 10 a 14h. 
Lloc: Museu Municipal (veure pàg. 22).

Sortida. Bicicletada popular per la llera 
del Besòs. Hora: 10.30h. Punt de troba·
da: plaça Lluís Companys.

Teatre familiar. ‘El mal de panxa d’en Ber·
nat’, de la Cia. Xoi Mangoi. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 3,5 euros.

17 l dilluns
Exposició. Pintura a l’oli de Teresa Camps. 
Lloc: Casal de la Mina. Fins al 7 de juny.

18 l dimarts
Reunió. Del Consell Escolar Municipal.
Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Inauguració. De  l’exposició ‘Coincidèn·
cies insòlites. El paper de la República’. 
Hora: 19h. Lloc: Museu Municipal.

19 l dimecres
Cinema. La educación de las hadas. Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

20 l dijous
Taller. De cuina, a càrrec d’Àngels 
Puntas. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
l’Alzina, de Terra Nostra.

Debat. Sobre educació i ciutat, obert a en·
titats de Montcada. Hora: 19h. Lloc: Local 
d’EUiA (Montiu, 12). Organitza: ICV·EUiA.

21 l divendres
Inauguració. De la Festa Major de Montca·

da. Hora: 18h. Lloc: Major i balcó de la Casa 
de la Vila (programa a les pàg. 20 i 21).

Sopar benèfic. Per la Síndrome de Rett. 
Hora: 21.30h. Lloc: Masia de Reixac.    

22 l dissabte
Concert. Del grup Natural Born Killers. 
Hora: 21h. Lloc: Local de la Coordinado·
ra de Grups de Rock (Romaní, s/n).

25 l dimarts
Taller. Energia fotovoltaica. Inscripcions fins 
al 20 de maig. Hora: De 16 a 19h. Lloc: 
Casa de la Vila. Org: Xarxa d’Equipaments.

26 l dimecres
Xerrada. Com cuidar dels néts i no morir en 
l’intent. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Mina. 

Reunió. Del Consell Municipal de Do·
nes. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

28 l divendres
Cinema. ¿Qué he hecho yo mara merecer 
esto? Hora: 17h. Lloc: Casa de la Mina.

Hora del conte. La princesa i la sal, a cà·
rrec de Carme Bruguerola. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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rivas, c. conca,10
Duran, av. terra nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
Miró, c. orquidea, 8
J.relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
Vila nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. jaume i, 26

14 15 16

21 22 2318 19 2017

2524

pardo guix guix

j.vila pardo pardoj.relat rivas Duranv.nieto

Duranv.nieto j.relat rivasrecasens

26 2827
j.vila j.vila

29 30

         maig

35a Fira Comercial 
i d’Artesania
Organitza: Associació de Comerciants
de Can Sant Joan

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

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

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

teatre 

SOL, SOtA EL SOL 
Lazzigags Produccions
15 de maig, 22h 
Preu: 7 euros

Mostra de 
pintura 
i cartells 
de Festa Major 

fins al 6 de juny

teatre familiar 
EL MAL dE PAnXA 
d’En BERnAt
Cia. Xoi Mangoi
16 de maig, 12h
Preu: 3,5 euros

sala 
principal

COnCERt
30è aniversari
de la coral mare del turó 
6 de juny, 12.30h  
sala joan Dalmau

Exposició de fotografia 
‘Heroïnes. la lluita contra 
el càncer de mama’
fins al 6 de juny 
sala sebastià Heredia
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L’actuació de l’artista Peret i el 
retorn del Mercat Medieval són 
dues de les principals novetats 
de la Festa Major 2010 que es 
desenvoluparà els dies 21, 22, 
23 i 24 de maig. Peret presen-
tarà el seu nou treball ‘De los 
cobardes nunca se ha escrito 
nada’ el primer dia de la festa a 
l’escenari de l’Espai Barraques, 
davant del pavelló Miquel Po-
blet (23.30h). El Mercat Medie-
val, absent al programa des de 
fa dos anys, torna al carrer Ma-
jor el 23 i 24, amb activitats per 
als més menuts, entre les quals 
destaca com a novetat l’escola 
d’escuders. “Recuperem un fet 
important per a la dinamitza-
ció del carrer Major i ho fem 
el diumenge i els dilluns per 
no destorbar els comerços”, ha 
remarcat la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU).

Pregó ‘cubanero’. El discurs inau-
gu ral anirà a càrrec de l’actriu 
Mon Plans, coneguda per la seva 
vinculació al grup La Cubana, 
l’esperit del qual serà present a 
la festa a través de l’espectacle 
del grup Titelles de Terra Nostra 

titulat ‘Homenatge a La Cuba-
na’ –part de la recaptació de les 
entrades es destinarà a Adimir.  
Seguint la tònica de l’any passat, 
aquesta no serà l’única presèn-
cia montcadenca al programa 
que comptarà amb l’Espingari, 
Ocumé, els Diables de Can Sant 
Joan i les AV de Terra Nostra, 
Font Pudenta i Montcada Nova. 
També hi haurà una important 
representació de bandes locals a 
l’escenari de l’Espai Barraques, 
que coordinen la Comissió de 
Festes Alternatives i el consisto-
ri, amb Itaca Band, Answer, 11 

Varas, Infùsion i La máquina del 
tiempo. Les sama rre tes, amb la 
imatge del cartell –obra del bar-
celoní Mario Onofre, guanya-
dor del concurs de Festa Major– 
ja es poden adquirir al preu de 
6 euros a l’Auditori. Ell cartells 
finalistes i les obres participants 
a la Mostra de Pintura de Festa 
Major estara exposats a la Casa 
de la Vila. La Fira d’atraccions 
s’ubicarà al polígon La Granja, 
al qual s’hi podrà accedir amb el 
trenet gratuït que funcionarà els 
dies 22, 23 i 24 des de la rambla 
dels Països Catalans.

FEsta MaJor 2010

El Consistori torna a promoure l’Espai Barraques, gestionat per la Comissió de Festes alternatives, com a referent per als joves

L’actuació de Peret i el retorn del mercat 
medieval, principals novetats del programa
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

diA dELS MuSEuS
El Museu acosta els més 
petits a l’arqueologia

pàg. 25

MOStRA dE tEAtRE
Alumnes dels instituts M.Miró i La 
Ferreria, actors per un dia
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Peret, presentarà a Montcada el seu darrer disc ‘De los cobardes nunca se ha escrito nada’ El grup La Torna ambientarà el Mercat Medieval, que s’ubicarà al llarg del carrer Major

El montcadenc Javier de la Barrera, a l’esquerra de la imatge, és el líder del grup 11 Varas
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Al programa hi ha una 
important presència de 
grups locals, seguint la 
tònica de l’any passat
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Dia intErnaCionaL DELs MusEus

El Museu proposa un acostament a 
l’arqueologia per al públic infantil

La comissió de festes, satisfeta de la resposta del públic

Amb motiu del Dia Internaci-
onal dels Museus, que se ce-
lebra el 18 de maig, el Museu 
Municipal de Montcada ha or-
ganitzat un conjunt d’activitats 
per a tots els públics. Amb el 
títol, ‘Descobreix l’arqueologia 
al Museu’, el 16 de maig s’ofe-
rirà un taller d’introducció a 
l’arqueo logia des tinat a nens 
entre 5 i 12 anys, que tindran 
l’ocasió d’excavar el simulacre 
de la tomba d’un guerrer i un 
escrivà iber (d’11 a 14h). Se-
gons el tècnic d’animació del 
Patrimoni Local, Dani Moly, 
“l’objectiu del taller és apro-
par els infants a les bases 
de la ciència arqueològica”. 
Paral·lelament al taller, es realit-
zaran visites guiades al museu.
 
Exposició de paper moneda. El 16 
també es farà el sorteig del pre-
mi entre els encertants del con-
curs Busca la joia del Museu, 
un joc de pistes destinat a nens 

de 6 a 12 anys a través del qual 
han de localitzar una peça del 
museu. El 14 de maig és l’últim 
dia per participar-hi. L’altre acte 
destacat del programa és la in-
auguració d’una exposició titu-
lada “Coincidències insòlites. El 
paper de la República”, el 18 de 
maig, a les 19h, dins del progra-
ma de la Diputació per fomentar 

la col·laboració entre els mem-
bres de la Xarxa de Museus. En 
aquesta ocasió el de Montcada 
i el del Prat de Llobregat posen 
en comú el paper moneda editat 
pels respectius ajuntaments re-
publicans durant la Guerra Ci-
vil espanyola, davant la manca 
de circulació de diners a causa 
del conflicte bèl·lic.

Laura Grau | Redacció

Objectius aconseguits

Mas Rampinyo va viure una de 
les festes majors més sonades 
dels últims anys. Així ho creu 
el president de la Unió, Pere 
Arévalo, tant per la resposta de 
públic com per la quantitat d’ac-
tes programats, un total de 23 
repartits entre l’últim cap de set-
mana d’abril i el primer de maig. 
La cercavila des de la plaça de 
les Calderes de Mas Duran i 
l’actuació infantil a la plaça Joan 

Fuster de Pla d’en Coll “han in-
tentat apropar la festa a altres 
veïns de Mas Rampinyo, que 
creuen erròniament que el 
barri es redueix  a l’avinguda 
Catalunya”, ha indicat Aréva-
lo,  qui ha destacat la botifarrada 
de l’Agrupació de Comerciants 
que va permetrà recaptar 1.150 
euros per a Càritas Montcada. 
La Mostra de Cuina va registrar 
més de 300 comensals i el festi-
val de play-backs, un ple total.

FEsta MaJor DE Mas raMpinyo

Laura Grau | Redacció

El 18 de maig s’inaugura una exposició sobre el paper moneda editat durant la República

“Sempre pinto el que sento 
i, en aquesta ocasió, la meva 
obra reflecteix la realitat actual  
en què, des d’un fons negre, 
emergeixen els colors com a 
símbol d’esperança”. Així des-
criu  Yolanda Martín (Barcelona, 
1968) el contingut de la mostra 
que va inaugurar a l’Auditori el 
4 de maig i que es podrà veu-
re fins al 6 de juny. L’exposició 
conté 24 peces de pintura sobre 

fusta, de mitjà i gran format, i 
alguns dibuixos. La seva obra 
sempre ha estat molt colorista i 
la introducció del negre ha estat 
una innovació. “M’agrada com 
ha quedat el contrast i també 
la reacció del públic que, de 
moment, és força positiva”, ha 
assenyalat. Martín és llicenciada 
en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona i membre del grup 
de pintors Hetsing (Heterogenis 
i Singulars). 

pintura

Pilar Abián | Redacció

Un dels tallers sobre pintura de la prehistòria que organitza el Museu Municipal per a escolars

La matinal de diumenge, amb sardanes, va atraure força públic a l’avinguda Catalunya Les puntaires van celebrar la 10a trobada

L’artista Yolanda Martín exposa a l’auditori fins al 6 de juny

Color sobre negre, una 
visió personal de la crisi 

Yolanda Martín posa davant d’una de les obres pictòriques que exposa a l’Auditori Municipal
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LitEratura
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Alcàntara: “La base per escriure és 
conèixer a fons la teva llengua”
L’autora de la novel·la ‘olor de colònia’ comparteix la seva experiència amb alumnes de l’SLC

Amb 66 anys d’edat, Sílvia Alcàn-
tara es desperta cada dia creient  
que la publicació de la novel·la 
‘Olor de colònia’ i el seu èxit han 
estat un somni. L’autora de la 
novel·la en català més venuda al 
Sant Jordi del 2009 i que encara 
ocupa un lloc destacat a les llistes 
dels més venuts va visitar l’Abi el 
6 de maig convidada pel Servei 
Local de Català (SLC). Alcàn-
tara va explicar els seus inicis en 
el món de la literatura, que estan 
estretament lligats als Serveis de 
Normalització Lingüística, ja que 
no va ser fins que va aprendre la 
seva llengua materna, que va co-
mençar a escriure, primer contes 
curts i després novel·les. 

Escriptora tardana. “Pertanyo a la 
generació que no va aprendre 
català a l’escola, a diferència 
dels meus pares, educats du-
rant la República i dels meus 
fills”, va expressar l’autora per 
justificar la seva entrada tarda-
na en el món de la literatura. 

“D’imaginació sempre n’he 
tinguda molta, però em man-
cava una eina bàsica, ja que la 
base per escriure és conèixer a 
fons la teva llengua”, va afegir. 
Un cop va dominar el català, Al-
càntara va decidir escriure sobre 
la vida en una colònia tèxtil del 
Llobregat, una realitat que coneix 
de primera mà perquè hi va viure 
molts anys. Tot i així, va remarcar 

que ‘Olor de colònia’ no és un lli-
bre  autobiogràfic, “només hi re-
creo l’atmosfera i els detalls de 
la vida quotidiana, les històries  
i els personatges són inventats”. 
Al final de la xerrada es va esta-
blir un diàleg amb la sentantena 
d’alumnes dels cursos de l’SLC 
que hi van assistir, la majoria dels 
quals havien llegit la nove·la com 
a exercici de lectura en català.

Sílvia Alcàntara va parlar de l’ofici d’escriure i de la seva novel·la a l’Abi, el 6 de maig

Laura Grau | Montcada

L’historiador presenta a Montcada el llibre ‘El Barça en guerra’

Solé i Sabaté investiga el 
paper històric del Barça

Josep Maria Solé i Sabaté, doc-
torat en Història, llicenciat en 
Filosofia i professor de la UAB, 
va presentar a Montcada –el 7 
de maig a la Casa de la Vila, 
convidat pel Cercle Cultural– el 
seu darrer treball d’investiga-
ció històrica titulat El Barça en 
guerra (1936-1939), escrit con-
juntament amb el periodista 
Jordi Finestres. “Van ser anys 
molt difícils per als jugadors 
blaugranes, la xifra d’aficio-

nats va baixar moltíssim i 
l’equip vivia en una situa ció 
de precarie tat econòmica”, va 
explicar. El llibre recull, entre 
d’altres fets, la gira que va fer el 
primer equip a Mèxic i als Es-
tats Units al 1937 i l’assassinat 
del president Sunyol a mans de 
les tropes franquistes. A la fi de 
la xerrada, els assistents van opi-
nar sobre política i esport, iden-
tificant el club amb els valors de 
la cultura catalana, l’esforç, el 
compromís i el civisme. 

MEMòria històriCa

Tània Lozano | Montcada
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L’historiador Solé i Sabaté, al centre, flanquejat per Neus Vinyals i Jaume Aregall, del Cercle
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Lazzigags Produccions presen-
ta el 15 de maig a l’Auditori 
(22h) l’obra “Sol, sota el sol”, 
amb la qual va fer temporada 
a l’Espai Brossa de Barcelona. 
L’espectacle està basat en un re-
cull de textos del llibre De cara a 
la paret, de Francesc Trabal, un 
dels grans escriptors de l’exili, 
oblidat durant molts anys. La 
majoria dels relats transcorren 
a Sabadell qualsevol any de la 

primera meitat del segle XX. 
Es tracta d’històries senzilles, 
elegants i amb un peculiar sen-
tit de l’humor, que representen 
una branca de la literatura ca-
talana poc coneguda. Lazzigags 
Produccions està formada per 
noms com Miquel Agell, Rosa 
Cadafalch, Isabel Rocatti i Fer-
ran Castells, força coneguts en 
els escenaris barcelonins i sèries  
de televisió com El cor de la 
ciutat o Ventdelplà. una cinquantena d’alumnes dels 

iES debuten com actors a l’Auditori
La iniciativa s’emmarca en la Mostra de Tallers de Teatre que promou la Diputació als instituts

Pujar a un escenari i interpretar 
un personatge no és gens fàcil i 
menys per a adolescents, amb 
un elevat sentit del ridícul i, en 
alguns casos, problemes d’au-
toestima. Ho saben molt bé els 
professors que han impartit els 
tres tallers de teatre que s’han 
fet al llarg del curs als instituts 
Montserrat Miró i La Ferreria. 

Els seus alumnes protagonitzen 
la 5a Mostra de Tallers de Tea-
tre als instituts, promoguda per 
la Diputació, amb el suport de 
l’Ajuntament. Sergi Amat, pro-
fessor d’un dels dos grups del 
M.Miró, va treure el millor dels 
seus alumnes amb la comèdia 
‘En Joan Silencis’, estrenada el 7 
de maig a l’Auditori. “Tots ells 
han fet un gran esforç per re-

sultar creïbles i han superat la 
por escènica amb bona nota”, 
va valorar Amat. L’altre grup de 
teatre de l’IES M.Miró, actuarà 
el 14 de maig amb el muntatge 
‘L’inspector’. El grup de La Fer-
reria va representar ‘Edició Espe-
cial’ el 12 de maig, un muntatge 
còmic que recrea un telenotícies. 
Els joves escenificaven les infor-
macions que s’anaven donant.

Laura Grau | Barcelona

Mostra DE taLLErs DE tEatrE aLs instituts
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‘Sol, sota el sol’ recupera 
relats de Francesc trabal

Les actrius Rosa Cadafalch i Isabel Rocatti interpreten els personatges femenins de l’obra
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Laura Grau | Redacció

L’obra va fer temporada a l’Espai Brossa amb força èxit

Les flors de Guadalupe Hernández –al centre de la imatge–van guanyar el 
XXIX concurs de roses organitzat per l’AV de Terra Nostra a la plaça del Po·
ble el 9 de maig. El segon premi va ser per a Manoli Molero i el tercer, per 
a Chari Urdiales. El certamen, tota una tradició al barri, es fa a principi de 
maig en el decurs d’una jornada en què també hi ha sardanes i diverses 
parades amb venda d’artesania. Enguany la festa es va aprofitar per fer un 
assaig col·lectiu del ‘ball de la paloma’, a càrrec del grup de balls de festa 
major de l’AV, que vol reunir 1.000 persones el 22 de maig en el marc de 
la Festa Major de Montcada a la pista coberta | PA

> nova edició de la Festa de la Rosa 

Una escena d’‘En Joan Silencis’, a càrrec d’alumnes del M.Miró

Angle Editorial ha publicat la segona edició de la novel·la Fora de lloc, de 
Marta Cardona (Montcada i Reixac, 1928), un dels títols més venuts el 
passat Sant Jordi a les ciutats de Girona, Sabadell i Montcada i Reixac, on 
la seva primera edició –3.000 exemplars– es va exhaurir en poques set·
manes. Cardona, que ha debutat com a escriptora als 82 anys d’edat, ha 
aconseguit captar l’interès dels lectors, els llibreters i els mitjans de comu·
nicació amb la història d’una parella de catalans que emigra a l’Anglaterra 
dels anys cinquanta. L’autora prepara una segona novel·la que recollirà la 
infància de la protagonista de Fora de lloc, Maria Salvans, la vida de la 
qual presenta força similituds amb la seva biografia | Lg

> Es publica la segona edició de ‘Fora de lloc’

El muntatge ‘Edició especial’, de l’institut Ferreria
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el retro-visor Jaume Alcázar
Fundació Cultural

L’edifici noucentista conegut com la Química de Montcada va ser construït als anys vint 

Des de mitjan de segle XIX, l’antiga 
carretera de Ribes ha estat un ele·
ment definidor del creixement de 
Montcada i Reixac. El seu traçat 
antic travessava l’actual Carretera 
Vella, creuava la línia del ferrocarril 
del Nord per l’anomenat Pas dels 
Canons i seguia per l’actual car·
rer Quarters fins al Ripoll. El seu 
pas pel centre de Montcada i el 
seu brogit comercial van afavorir 
l’aparició de magatzems i hostals 
al llarg del seu recorregut, com el 
de les Tres Líneas. 

D’altra banda, la seva proximitat 
amb les estacions del Nord i de 
Sant Joan va convertir·la en un in·
dret de gran activitat mercantil. Fins 
a la construcció de la seva variant, 
l’any 1925, la carretera va esde·
venir un dels eixos de cohesió ur·
banística del municipi, i també un 
centre d’atracció per a l’estiueig  de 

la burgesia barcelonina. Al 1920, 
Concepció Fàbregas, de Barcelona, 
va sol·licitar permís a l’Ajuntament 
per edificar una torre d’estiueig en 
el terreny de la seva propietat situat 
a l’actual carrer Quarters. Aquesta 
nova edificació va ser encarregada a 
l’arquitecte Joaquim Lloret i Homs, 
autor de la clínica Barraquer i del 
conjunt d’habitatges “El Rancho 
Grande”, a Barcelona. El resultat 
va ser una torre imponent, resolta 

en llenguatge noucentista. Als anys 
trenta la casa va acollir una activitat 
econòmico·industrial que li va valer 
el sobrenom de ca l’Escorxa·ros·
ses: Els seus propietaris adquirien 
cavalls i mules malalts o morts i en 
fabricaven greix destinat als eixos 
dels carros. Anys més tard, l’edifici 
va ser adquirit per l’empresa Pro·
ductos Químicos Montcada i a l’any 
1959 se li van afegir els laboratoris i 
les dependències. 

de torre d’estiueg a Escorxa-rosses 

La torre noucentista del carrer Quarters, seu de l’antiga Química, continuarà sent privada
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Els propietaris 
adquirien cavalls 
morts i en feien 
greix per als carros

Crítica teatral

‘33’, coreografies de luxe i gran posada en escena

Maria Canga, estudiant de Direcció 
Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre
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El 8 de maig el grup de teatre La Salle Montcada 
va tornar a sorprendre’ns amb un dels seus ha·
bituals musicals plens de llum, música i, com a 
innovació, efectes visuals perfectament acomo·
dats al llenguatge teatral de l’espectacle. L’obra 
‘33’ és un recull de cançons del grup Mecano 
emmarcades en una història amb guió propi 
sobre quatre amics que es retroben al cap del 
temps i intenten recuperar la seva antiga rela·
ció sense gaire èxit. Una de les mancances de 
l’obra és que el text no acaba de fluir per l’excés 
d’històries  comprimides i tractades a la lleugera, 
que no aconsegueixen donar un sentit compac·
te al muntatge. Aquest problema queda en part 
dissimulat gràcies a les magnífiques interpreta·
cions dels actors protagonistes: Alex Casajuana, 

Josep Maria Hernández i Raquel Salmerón que, 
tot i haver de fer front a un guió massa dens i 
lent, se’n surten prou bé, portant tot el pes de 
l’obra. Un altre element a destacar i fonamental 
en l’espectacle és l’actuació coral dels ballarins 
transmesa a través de les espectaculars coreo·
grafies tramades amb una gran visió escènica 
que impacten al públic emocio nant·lo i fent·lo 
vibrar. Per últim, s’intenta tocar la fibra sensible 
de l’espectador portant els personatges al límit, 
creant un drama en tota regla, per després fer·
los recular en un intent massa forçat de final 
feliç. En conjunt, però, podem dir que el mun·
tatge desprèn entusiasme i frescura i passarà a 
la història com l’obra que es va estrenar al teatre 
de La Salle l’any del seu centenari.
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Només queden quatre jornades 
perquè acabi la lliga de Primera 
Catalana i no hi ha res decidit a 
les últimes posicions de la tau-
la. El CD Montcada ocupa el 
cinquè lloc per la cua amb 39 
punts, després que als dos úl-
tims partits no hagi aconseguit 
resultats positius. Els verds han 
sumat només un punt dels sis 
en joc. El dia 2, el conjunt local 
va empatar al camp del Mata-
ró, el cuer, a un gol, un resultat 
que va saber a poc perquè els 
homes de Jaume Creixell van 
dominar el primer temps i van 
començar marcant. L’equip 
del Maresme va neutralitzar 
l’avantatge al temps afegit en 
aprofitar una de les poques 
ocasions que va generar. 

A la represa, el partit va baixar 
d’intensitat, els verds van per-
dre el control tàctic i no van 
saber materialitzar les ocasions 
de perill. Una setmana més 
tard, el CD Montcada no va 
poder sumar un triomf a casa, 
en caure derrotat per 0-2 contra 

el Rubí, el vuitè classificat amb 
50 punts. El rival es va avançar 
al minut 19 a la sortida d’un 
còrner i, en el temps afegit de 
la primera part, va fer el segon 
amb un xut pegat al pal. A la 
represa, els montcadencs van 
intentar la remuntada, però la 
pilota no va voler entrar amb 
3 pals i un parell d’aturades es-
pectaculars del porter visitant. 
“Estic emprenyat perquè 
vam regalar 5 punts. No es 
poden cometre aquestes erra-
des”, ha dit el tècnic.
Quan només queden 12 punts 
en joc, el CD Montcada té 
quatre finals amb un calenda-
ri poc favorable, ja que ha de 

desplaçar-se al camp del Vila-
franca, el líder destacat amb 
69 punts, i del Santfeliuenc, 
el quart amb 58. A l’estadi de 
la Ferreria, els verds rebran la 
visita del Sant Crit Moldàvia, 
a un lloc per sota amb 4 punts 
menys que els montcadencs. 
“No serà fàcil però, quants 
més punts treiem, abans ens 
salvarem”, ha dit el jugador 
Jimy, qui arrossega una lesió a 
la mà. De cara a la recta final 
de la temporada, el club ha in-
corporat amb cost zero el cen-
tral Raúl Pérez, que ha jugat a 
equips de Segona Divisió B, i 
Salvador Salvanyà, que jugava 
fins ara al Palamòs. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

FutboL. priMEra CataLana

Esports
laveu.cat/esports

MARXA A PEu
La 26ena edició va comptar 
els dies 8 i 9 amb la 
participació de 500 persones

nOVA iniCiAtiVA
El Tordo substituirà els trofeus del 
torneig de Festa Major per vals de 
compra a les botigues de l’MCC

pàg. 29 pàg. 29

El Cd Montcada té quatre 
finals per salvar la categoria 
Els verds es troben a la cinquena posició per la cua de la taula amb 39 punts
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El CD Montcada ha d’anar al límit per salvar la categoria a les darreres tres jornades

FutboL. priMEra tErritoriaL

La unió encadena dos triomfs seguits
La UE Sant Joan Atlètic respi-
ra amb més tranquil·litat des 
de les últimes dues jornades 
en què ha aconseguit sumar 
dues victòries consecutives i 
allunyar-se de les posicions 
de descens al Grup Segon de 
Primera Territorial. Els ho-
mes d’Oswaldo Leboso es tro-
ben a la tretzena posició amb 
37 punts, a 4 de distància del 
descens directe i encara im-
mersos en els llocs perillosos 

pels descensos compensats de 
categories superiors. A les dues 
últimes jornades, els montca-
dencs van superar l’Alzamora, 
el cuer, per 1-3 en un matx es-
trany en què els locals van co-
mençar amb mal peu amb un 
penal en contra que va suposar 
l’1-0 i l’expulsió de Cachorro, 
però van acabar donant la vol-
ta al marcador i en superioritat 
numèrica. Una setmana abans, 
el Sant Joan va aconseguir un 
triomf contra el Sant Celoni per 

4-2, tot i que també va encaixar 
un gol als primers compassos 
de l’enfrontament. “Anem pel 
bon camí, ens queden tres 
finals de les quals hem de 
treure el màxim profit per 
assegurar-nos la permanèn-
cia el més aviat possible”, ha 
dit l’entrenador. La Unió va 
lliurar la recaptació del partit 
contra el Sant Celoni a la Fun-
dació Projecte Home, que tre-
balla per ajudar persones dro-
godependents.

Sílvia Alquézar  | Redacció

 El club surt al pas de les crítiques econòmiques 
El CD Montcada ha fet públic un 
comunicat on desmenteix que el 
club estigui malbaratant els seus 
recursos econòmics. L’entitat va 
reconèixer que a la plantilla se li 
deuen dues mensualitats “però 

no perilla el seu pagament”. La 
directiva, presidida per Modes·
to ‘Tato’ Sanchís, ha criticat les 
persones que “sota l’anonimat 
a fòrums de futbol només bus-
quen perjudicar el club”  | SA

Els verds han de visitar 
el camp del líder i del 
quart classificat i han 
de rebre el quart per la 
cua a 4 punts d’ells
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El Sant Joan busca la salvació a Primera
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El Valentine encara manté viva 
l’esperança d’assolir l’ascens
Els locals van complir al darrer partit de la lliga regular a Malgrat amb un triomf (73-75)

El Valentine ha acabat la lliga re-
gular al Grup Tercer de Prime-
ra Catalana a la tercera posició 
amb 20 victòries i 10 derrotes, 
les mateixes que el Vic, que ha 
quedat en segon lloc pel bàsque-
taverage. Els locals jugaran una 
lligueta amb els tercers dels al-
tres dos grups de Primera –Reus 
i Roser– amb l’objectiu d’establir 
la taula general de la categoria 
per saber quins equips pujarien 
en el cas que hi hagués alguna 
renúncia de la Copa Catalunya.
El Valentine s’enfrontarà el 15 
de maig al Roser, el tercer del 
Grup Segon, a Reus, i el dia 16 
jugarà a la pista del Roser con-
tra el Reus. Els partits s’han de 

disputar a la pista de l’equip que 
descansa, per tant, el pavelló 
Miquel Poblet acollirà el primer 
matx de la lligueta el dia 14 en-
tre el Reus i el Roser. El primer 
classificat d’aquesta fase obtin-
drà, com a màxim, la setena po-
sició de la classificació absoluta 
de Primera Catalana, ja que per 
davant quedaran els segons dels 
tres grups, que també jugaran 
una lligueta per escollir el millor 
segon, que aconseguirà l’ascens 
directe a la Copa Catalunya i 
la participació a la fase final per 
conèixer el campió de Primera. 

Valoracions. “Estem molt con-
tents per la classificació”, ha in-
dicat el tècnic del Valentine, Joan 

Cortés, qui ha lloat la plantilla 
pel seu compromís i esforç. “Ara 
només cal seguir gaudint del 
bàsquet a la lligueta entre els 
tercers”, ha dit l’entrenador, qui 
s’ha mostrat crític amb l’equip 
en un aspecte: la falta de concen-
tració en alguns partits als pri-
mers minuts. Aquest fet també 
es va repetir al darrer matx de 
lliga a la pista del Malgrat. Tot i 
l’inici irregular, el Montcada va 
saber reaccionar i remuntar un 
parcial advers de 36 a 8 per aca-
bar imposant-se per 73 a 75. Als 
montcadencs també els va cos-
tar entre el partit perquè alguns 
jugadors van arribar només 20 
minuts abans de començar per-
què es van perdre.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El jugador del Valentine Xavi Carvajal llançant a cistella en un partit al pavelló M. Poblet

bÀsQuEt. priMEra CataLana

FutboL saLa

El Mausa se situa a la tercera 
posició amb opcions de pujar  

L’FS Mausa Montcada s’ha si-
tuat a la tercera posició de Pri-
mera B després d’haver sumat 
dues noves victòries a la com-
petició. Els homes de Juan An-
tonio Jaro van guanyar el Pine-
da per 6-1 i el Lliçà per 6-2, dos 
triomfs que li permeten seguir 
viu en la lluita per l’ascens de 
categoria.
En el primer enfrontament, el 
Montcada va dominar la pri-
mera part, però el porter rival 
va estar molt encertat i no va 
deixar que la pilota entrés al 
fons de la xarxa. A la represa, 
els montcadencs van fer dos 
gols en pocs minuts, tot i que 
el Pineda va retallar diferències 
en aprofitar un refús després 
d’una falta. El Mausa va con-
tinuar fent el seu joc i, per fi, 
va arribar el premi amb nous 
tants que van deixar sentenciat 
el partit. Van marcar Mario 
Litrán (3), Jiménez, Miguelito 

i Raúl. També va debutar el ju-
venil Paco, que va fer un bon 
partit. 
D’altra banda, el Mausa va 
jugar el dia 10 el matx ajornat 
contra el Lliçà al pavelló Mi-
quel Poblet. Els montcadencs 
van començar marcant, però 

en una errada al mig de la pis-
ta, el rival va iniciar la jugada 
de l’empat. A partir d’aquí, 
però, el Mausa va prémer 
l’accelerador fins al definitiu 
6-2 amb gols de Litrán –que ja 
en porta 24 a la lliga– Nahuel, 
Miguelito (2) i Jiménez (2). 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip local ha superat el Pineda per 6-1 i el Lliçà per 6-2 a les dues últimes jornades

El Santa Maria s’enfonsa 
i ja és l’últim del grup 6

FutboL. sEgona tErritoriaL

El Santa Maria no aixeca cap. 
El conjunt de Terra Nostra ha 
encaixat dues noves derrotes 
que l’han portat fins a l’última 
posició del Grup Sisè de Sego-
na Territorial amb 26 punts a 
manca de tres partits perquè 
acabi la temporada. Els locals 
es troben a quatre punts de 
deixar els llocs de descens di-
recte. En l’últim matx, precisa-
ment contra el Sabadellenca, 

un rival directe en la lluita per 
la permanència, els homes de 
José Luis Sánchez van perdre 
per 2-3 amb un gol al darrer 
minut. Una setmana abans, el 
Santa Maria va encaixar una 
golejada d’escàndol al camp 
del Sant Pere Nord de Terras-
sa, on va perdre per un clar 7 
a 2. Als dos partits, els montca-
dencs han acabat en inferioritat 
numèrica per l’expulsió d’un o 
més jugadors.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El pivot del Mausa Bola intenta controlar una pilota davant l’oposició del porter rival
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FutboL FEMEnÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
encaixa dues 
noves derrotes

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha encaixat dues noves 
derrotes al Grup Segon de 
Primera Divisió. El conjunt 
dirigit per Pere Ricart, que ja 
té assegurada la permanència 
a la màxima categoria, va per-
dre contra el Palautordera, el 
setè classificat, per un contun-
dent 1-9. D’altra banda, el 12 
de maig es va disputar el matx 
ajornat al camp del Premià, 
que va acabar amb el resultat 
de 3-2. Les locals van jugar 
un bon partit, tot i anar justes 
d’efectius. La primera meitat 
va acabar amb empat a un i, a 
la segona, el rival va marcar el 
gol del triomf al final.

L’EF Montcada ha perdut per 3-2 a Premià
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El tordo canvia els trofeus 
per tiquets de compra
L’objectiu de la iniciativa és promocionar el comerç  

La Societat de Caçadors El Tor-
do ha decidit substituir els tro-
feus que lliurava als premiats a 
la tirada social de tir al plat de 
Festa Major, que es fa a Can Pi-
qué, per vals de compra bescan-
viables a les botigues associades 
a Montcada Centre Comerç 
(MCC). “És una manera de po-
tenciar el comerç de la ciutat”, 
ha dit el president del club, Do-
mingo Calduch, qui ha recordat 
que l’entitat destina poc més de 

1.000 euros en premis. L’acord 
es va tancar el 10 de maig a les 
oficines de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), amb la 
presència del regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), i el president 
de l’MCC, Jesús González, qui 
ha valorat positivament “qual-
sevol proposta per millorar el 
nostre teixit comercial”. Per la 
seva banda, Parra ha definit la 
proposta com “una idea perfec-
ta”. El campionat social es farà 
el 22 de maig de 9 a 13h.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Jaime Navarro i Domingo Calduch, d’El Tordo, a l’esquerra, amb Jesús González i Juan Parra

FEsta MaJor

EXCursionisME

unes 500 persones participen a la 
26ena Marxa a peu a Montserrat
El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, va organit-
zar els dies 8 i 9 de maig la vin-
ticinquena edició de la Marxa a 
peu a Montserrat, una travessia 
que enguany ha transcorregut 
sense incidències. Poc més de 
500 persones han fet el trajecte 
de 54 quilòmetres que, aquest 
any, estava força enfangat per 
les pluges dels dies anteriors. 
“Estem contents perquè el 
temps ens ha acompanyat, 
no ha plogut i no ha fet gaire 
fred”, ha dit el president d’El 
Cim, Alfred Canals, qui ha 
destacat que en aquesta edició 
els inscrits anaven molt ben 
preparats i el grup de cami-
nants va anar força compacte 
durant tot el recorregut. En to-
tal, hi van arribar 457 persones 
de 555 participants, amb 98 

abandonaments. El Cim farà 
el pròxim 4 de juny a l’escola 
La Salle l’acte de cloenda de 

la Marxa a peu i el lliurament 
de plaques als participants que 
porten més edicions  fetes. 

Després hi haurà el tradicional 
sopar i la projecció del video 
sobre l’edició d’enguany.

Sílvia Alquézar  | Montcada

 Escacs, atletisme, tir amb arc i bàsquet
La Festa Major inclourà, com és 
ja tradicional, diverses activitats 
esportives. El dia 22, hi haurà 
tir amb arc a la llera del riu Ri·
poll i la plaça de l’Església i un 
torneig de bàsquet al carrer a 

l’Espai Barraques. Diumenge al 
matí serà el torn del campionat 
d’escacs, obert a grans i petits, i 
de la cinquena edició de la Milla 
Urbana, a partir de les 10h a la 
rambla dels Països Catalans | SA

Alfred Canals i el seu nét Pep al capdavant de la Marxa a la sortida des de l’escola La Salle camí de Montserrat
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hanDboL FEMEnÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle iste 
passa líder del 
grup B a la Copa

La Salle Iste ha acabat a la pri-
mera posició del Grup B de 
la primera ronda de la Copa 
Federació amb 8 punts, és a 
dir, ha guanyat tots els partits 
que ha disputat. El conjunt lo-
cal va superar al darrer matx 
d’aquesta fase el Molins de 
Rei, que també aspirava al lide-
ratge, per un clar 24 a 30 en 
un gran partit de les montca-
denques que entrena Esperan-
za Hoyos. L’equip local tindrà 
el factor pista a favor en la 
pròxima ronda. L’entrenadora 
ha destacat com a claus de la 
victòria al darrer desplaçament 
“el gran encert en contraatac i 
l’excel·lent actuació de la por-
tera local”. En el moment de 
tancar aquesta edició, l’equip 
estava pendent de quin serà el 
seu rival als quarts de final de 
la competició.

tErra DE rEMEnCEs

El ciclista José 
Ortín venç per 
sisena vegada
El ciclista José Ortín ha guan-
yat per sisena vegada la marxa 
cicloturista Terra de Remences, 
disputada a Sant Esteve d’en 
Bas el 9 de maig. El corredor, 
de 64 anys, va ser el primer de 
la categoria de 55 a 64 anys de 
61 arribats i el 87 de 1076 a la 
general. El ciclista va recórrer 
els 175 quilòmetres en 5 hores, 
28 minuts i 9 segons.

El ciclista montcadenc José Ortín
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bÀsQuEt. CEb Can sant Joan

FutboL saLa. aE Can CuiÀs 

El Can Cuiàs A està a tan 
sols una victòria d’acon-
seguir matemàticament la 
permanència al Grup Quart 
de Primera Divisió.  El con-
junt local va superar al dar-
rer partit el Can Parellada 
de Terrassa per 4-8 en un 

bon partit dels homes de 
Matías Ruiz, que van saber 
sobreposar-se a un 2-0 al 
minut 5 i donar la volta al 
marcador de manera espec-
tacular. Els locals juguen el 
16 de maig a casa contra el 
Inter Sentmenat | SA

> El Mausa B, a un punt de l’ascens
El Mausa B està a tan sols un punt d’aconseguir l’ascens 
a Segona Divisió. Els montcadencs són líders del Grup 
Sisè amb 49 punts, a 5 de diferència del segon a manca 
de dues jornades. Els locals poden ser campions el dia 
15 a casa, si empaten  o guanyen el Montornès. D’altra 
banda, l’EF Montcada ja ha obtingut la permanència a 
Segona Divisió després d’empatar a Castellar a 4  | SA

El Montseny-CEB Can 
Sant Joan acabarà la lliga a 
la cinquena posició. A falta 
d’una jornada, els montca-
dencs tenen 16 victòries i 
11 derrotes a tres d’avan-
tatge del sisè classificat i 
a quatre de diferència del 
quart. A l’últim matx dis-
putat, els locals van gua-
nyar el Regina Carmelí per 
74 a 67 en un matx de clar 
domini del Can Sant Joan 
amb diferències que van 

superar els 10 punts. El B. 
Montseny es va relaxar i, 
fins i tot, el Regina va re-
muntar amb un avantatge 
mínim de 2 punts. Els de 
Can Sant Joan es van tor-
nar a posar les piles per 
acabar imposant-se per 7 
punts de diferència. A la 
darrera jornada de lliga, el  
club montcadenc visitarà 
el dia 16 de maig la pista 
de l’AE Badalonès Dimo-
nis, el vuitè classificat amb 
13 triomfs i 14 derrotes.  

El Can Sant Joan acabarà la lliga a la cinquena posició

Els locals van vèncer el Can Parellada per 4 gols a 8

Els locals van superar el Regina Carmelí (74-67)

El sènior A està a un pas 
de la salvació a Primera

El Montseny es manté 
sòlid al cinquè lloc

> L’Elvira-La Salle acabarà quart
El sènior masculí de l’Elvira·La Salle acabarà la lliga a la quar·
ta posició al Grup Cinquè. A manca d’un partit perquè acabi 
el Campionat de Catalunya, els montcadencs tenen 20 vic·
tòries i 7 derrotes. Al darrer matx, el conjunt local va perdre a 
la pista del CN Badalona, el líder, per 65 a 59. Una setmana 
abans, l’Elvira va guanyar el Sentmenat B per 83 a 56 en un 
matx de clar domini montcadenc | SA

El Can Cuiàs A està molt a prop de la permanència a Primera Divisió
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> La Salle B juga la Copa Federació
La Salle B està disputant la Copa Federació, després que ja 
hagi acabat la seva participació a la lliga de Tercera Catalana, 
on els montcadens han acabat a l’antepenúltima posició del 
Grup Sisè amb 13 punts. Pel que fa a la Copa, els locals van 
debutar amb una derrota per la mínima (44·45) contra el 
Tortosa. En el pròxim enfrontament, La Salle B rebrà la visita 
del Sant Llorenç·Sant Feliu | SA



30 2a quinzena | Maig 2010Esports

La vintena de judoteques 
de l’escola Font Freda s’ha 
classificat per a la final del 
Vallès Occidental de les 
categories minibenjamí i 
prebenjamí, que es dispu-
tarà a Cerdanyola el 30 de 

maig. La semifinal va tenir 
lloc el dia 1 al col·legi. D’al-
tra banda, el Font Freda va 
celebrar el dia 8 la jorna-
da esportiva, destacant el 
centenar de participants 
a la cinquena edició de la 
pedalada.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) obri-
rà les inscripcions al Casal 
Esportiu d’estiu del 17 al 
20 de maig. Les activitats, 
adreçades a infants nas-
cuts entre el 1996 i el 2006 
–ambdós inclosos–, es fa-
ran del 28 de juny al 23 de 
juliol a les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Centre i 
a la pista exterior de l’esco-
la Reixac. L’IME ofereix la 
possibilitat de fer un casal 
reduït de dues hores –amb 
un horari específic segons 
l’edat– o bé un altre de 
cinc, de 9 a 14h. 

Les propostes. Els esports 
que es practicaran són 
handbol, bàsquet, nata-
ció, futbol sala, patinatge, 
tir amb arc i, per primer 
cop aquest any, es durà a 
terme una iniciació a l’at-
letisme, “ un esport molt 

complert i, per això, hem 
cregut oportú incloure’l 
enguany al Casal”, ha dit 
el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC). Els inscrits 
també podran gaudir amb 
els jocs de grup. Els més 
petits faran psicomotricitat 

i natació. El preu del Ca-
sal Esportiu és de 50 euros 
el de dues hores, mentre 
que el de cinc hores en 
costa 90. Les inscripcions 
s’han de fer a les oficines 
de l’IME, al número 32 
del carrer Tarragona, de 

dilluns a dijous de 9 a 14h 
i de 17 a 19h. L’única do-
cumentació que cal portar 
és la fotocòpia de la targeta 
sanitària. El Casal Espor-
tiu ha tingut sempre una 
excel·lent acollida entre els 
infants de Montcada.

propostEs D’Estiu 

El Casal Esportiu es fa a les instal·lacions de la Zona Esportiva Centre i a les pistes de l’escola Reixac

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip cadet femení de 
l’Associació Esportiva 
L’Elvira-La Salle ha acabat 
a la tercera posició a la fase 
sector del Vallès Occiden-
tal, disputada a Sabadell el 
passat 24 d’abril. El con-
junt montcadenc va perdre 
contra l’AEE IES del Va-
llès, que pertany al Consell 
Esportiu de Sabadell, per 

57 a 27. L’equip local era 
el representant del Consell 
del Vallès Occidental Sud, 
en quedar campió del seu 
sector. El campió de la co-
marca del Vallès Occiden-
tal va ser el col·legi Escola 
Pia, del Consell Esportiu 
del Vallès Occidental de 
Terrassa, que va superar a 
la final l’IES del Vallès per 
38 a 43.  

El cadet femení acaba 
tercer a la fase sector

bÀsQuEt. aE ELVira-La saLLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’iME obrirà les inscripcions al 
Casal Esportiu del 17 al 20 de maig
Les activitats es faran entre el 28 de juny i el 23 de juliol i hi haurà dos grups de dues i cinc hores

L’equip cadet femení de l’AE Elvira-La Salle
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El Font Freda, a la  
final comarcal de judo

EsCoLEs

Sílvia Alquézar | Redacció

El Font Freda va organitzar la cinquena pedalada durant la jornada esportiva
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El col·legi va fer la jornada esportiva el 8 de maig

La competició de judo es va fer al gimnàs de l’escola Font Freda
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L’EN Montcada ha aconse-
guit nou medalles a la Final 
Territorial, disputada a Igua-
lada el dia 8. En aleví, Marc 
Ribas va ser segon en 50 
metres lliures. En infantil, 
Eva Coy va acabar primera 
en 100 metres papallona i 
plata en 100 metres esque-
na; Mireia Prats –que a la 
Final Comarcal va obtenir 
el trofeu a la nedadora més 
completa– va obtenir l’or en 
100 metres braça i el bronze 

en 100 metres croll; Alba 
Molina va aconseguir la 
plata en 100 metres braça; 
Joan Grau va ser campió 
en 100 metres papallona i 
Carlos Díaz va acabar ter-
cer en 100 metres braça. En 
cadet, Lester Escrigas va ser 
primer en 100 metres papa-
llona i Miguel Pérez va aca-
bar el quart en 100 metres 
esquena. Tots els nedadors 
locals s’han classificat per a 
la Final Nacional, el 23 de 
maig a Palafrugell.

L’En Montcada obté 9 
podis a la territorial

nataCió

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els nedadors de l’EN Montcada que van obtenir medalla a la Territorial
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>  La unió, quarta a Vilanova en aleví
L’equip aleví del club de gimnàstica rítmica de La Unió ha 
quedat a la quarta posició a la primera fase de conjunts del 
Campionat de Catalunya, que es va disputar l’1 de maig a 
Vilanova del Camí. L’equip està format per les gimnastes Alba 
Pérez, Carla Justicia, Ivet Ruiz, Tania Palomino i Carla Ro·
dríguez. L’equip júnior –a la foto– va competir el 18 d’abril a 
Reus al torneig català en la modalitat de corda. La millor va 
ser Henar Cúellar, al lloc 14 | SA

>  Carla Ortega, campiona en fit-kit
La montcadenca Carla Or·
tega, de 8 anys, ha quedat 
campiona d’Espanya de fit·
kit –un tipus de ball acro·
bàtic– en la modalitat de 
fantasia a la categoria de 
baby i sotscampiona en hip·
hop. El torneig es va disputar 
a Badalona els dies 24 i 25 
d’abril | SA
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FutboL

Carles Rexach ensenyarà els seus 
rondos als infants de Montcada

L’estadi de La Ferreria 
serà l’escenari del primer 
Campus de tecnificació de 
futbol Carles Rexach, orga-
nitzat per l’EF Montcada, 
l’Ajuntament i l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME). La iniciativa es va 
presentar el 5 de maig a la 
sala d’actes de l’equipament 
amb la presència de 
l’exjugador i exentrenador 
del FC Barcelona i una re-
presentació municipal i del 
club. El campus es durà a 
terme del 28 de juny al 9 de 
juliol i s’adreça a infants nas-
cuts entre el 1993 i el 2003. 
Hi haurà sessions teòriques 
i pràctiques, activitats lúdi-
ques, servei de menjador, 
una hora diària d’anglès i 
piscina dos dies a la setmana, 
a més d’una visita al Camp 
Nou. “L’objectiu és que els 

menuts s’ho passin bé per-
què estan de vacances i, al-
hora, millorin la tècnica”, 
ha destacat el mític jugador 
blaugrana que, abans d’anar 
a la roda de premsa, no es 
va poder estar de parlar 
amb els jugadors de l’aleví 
B que estaven entrenant i fer 
alguns rondos. També els va 

donar un parell de consells: 
“No tothom arriba a ser 
un jugador de la qualitat 
de Messi, per tant, mai 
heu de deixar d’estudiar”. 
L’horari del campus serà 
de 9 a 13h i de 15 a 17h. El 
curs costarà entre 200 i 265 
euros, segons l’horari i els 
serveis extres escollits.

Sílvia Alquézar | La Ferreria

L’equip júnior A del CB 
Montcada ha acabat la 
lliga a la penúltima po-
sició del Grup Tercer 
d’Interterritorial, l’antiga 
Preferent B. A la darrera 
jornada, els montcadencs 
van perdre a la pista del 
Lliçà per 68 a 38. L’equip 
ha viscut una campanya 
difícil amb una plantilla 
justa d’efectius però, mal-
grat aquest condicionant, 
el júnior A ha experimen-
tat una millora respecte la 

temporada passada amb 
l’obtenció de més victòries. 
En concret, el júnior A ha 
sumat 5 triomfs i ha per-
dut 25 partits. Per la seva 
banda, el júnior B del Va-
lentine s’ha acomiadat de 
la lliga amb una derrota 
a casa contra l’AEJ Riera 
per només tres punts de 
diferència (47 a 50). Els lo-
cals han finalitzat la com-
petició a la desena posició 
al Grup Primer del Nivell 
B, amb 12 victòries i 18 
derrotes.

El júnior A acaba la 
lliga al penúltim lloc

bÀsQuEt. Cb MontCaDa

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior A ha acabat la lliga a la penúltima posició d’interterritorial

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

L’equip aleví C de l’EF 
Montcada ha aconseguit 
l’ascens a la Primera Di·
visió sense haver perdut 
cap partit de lliga i a man·
ca de tres jornades per·
què acabi la competició.  
El conjunt local, entrenat 
per Felipe Sánchez, va ob·
tenir matemàticament la 
primera plaça en guanyar 
La Roca B per 6·0. Els 
montcadencs sumen 81 
punts al Grup 23 de Sego·
na Divisió. D’altra banda, 
l’equip benjamí C de l’EF 
ha acabat la competició a 
la segona posició i ara res·
ta a l’espera de confirmar 
si és el millor segon per 
saber si la temporada vi·
nent jugarà a la categoria 
superior. En futbol sala, 
el juvenil també aspira a 
pujar a Divisió d’Honor a 
manca de dos partits | SA

L’exjugador i exentrenador del Barça farà un campus de tecnificació aquest estiu a l’estadi de La Ferreria 

Carles Rexach, amb les autoritats municipals i el representant del club
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L’equip infantil de La Sa-
lle ha confirmat la seva 
classificació per a les se-
mifinals de Primera Cata-
lana, després de superar 
el Pardinyes de Lleida al 
matx de tornada de quarts 
de final al pavelló Miquel 
Poblet per 22 a 20. Els 
montcadencs, dirigits per 
Luis Canalejas, portaven 
una renda de quatre gols, 
ja que a l’anada van supe-
rar els lleidatans a domicili 
per 21 a 25. La Salle infan-
til disputarà les semifinals 

contra el Voramar B el 22 
de maig, mentre que al dia 
següent tindrà lloc la gran 
final i el partit per al tercer 
i quart lloc. A l’altra semi-
final, es veuran les cares el 
Banyoles contra el Garbí 
de Girona.

Altres resultats. El conjunt 
cadet va caure derrotat 
amb el Pare Manyanet per 
32 a 39. Per la seva ban-
da, l’equip infantil femení 
va sumar un nou triomf 
en superar el Castelldefels 
per 24 a 10.

L’infantil jugarà amb el 
Voramar a semifinals

hanDboL. Ch La saLLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip infantil masculí ha arribat a les semifinals de Primera Catalana
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> L’aleví C obté 
l’ascens sense 
perdre cap punt

L’equip cadet de l’FS Mau-
sa Montcada ha aconseguit 
pujar a la Divisió d’Honor 
de manera brillant, ja que 
no ha perdut cap partit a 
manca de dues jornades 
perquè acabi la competi-
ció. Els locals, dirigits per 
Manolo Rodríguez, van 
obtenir l’ascens matemàtic 
en empatar a un gol a la 
pista del Mataró, el tercer 
classificat. L’equip, que va 
pujar de categoria també 
la temporada passada, està 
format per nois de 15 i 16 
anys. “Estem molt con-

tents perquè s’ha com-
plert amb un excel·lent 
l’objectiu de pujar a la 
màxima categoria”, ha 
dit l’entrenador, qui ha 
lloat la plantilla per la 
seva lluita des de principi 
de temporada. El conjunt 
montcadenc centrarà ara 
els seus esforços a la Copa 
de Catalunya. El cadet 
s’enfrontarà amb l’Olesa 
als quarts de final amb les 
esperances d’eliminar-lo i 
passar a la ronda següent. 
“Seria fantàstic aconse-
guir la Copa com a colo-
fó”, opina el tècnic.

El cadet puja invicte 
a la divisió d’Honor  

FutboL saLa. Fs Mausa

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet del Mausa ha quedat campió de grup sense perdre cap partit

FutboL saLa

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Can Cuiàs 
cadet treu el 
segon empat

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs ha aconseguit el se-
gon punt de la tempora-
da, en empatar a quatre 
gols contra el Prosperitat, 
situat a la zona baixa del 
Grup Primer de Segona 
Divisió. Els locals, que 
són els cuers, van co-
mençar marcant un 2-0 
però abans del descans, 
el rival va neutralitzar 
l’avantatge. A la repre-
sa, el Can Cuiàs es va 
tornar a avançar, però el 
Prosperitat no va baixar 
la guàrdia i va establir el 
3-4. Als darrers instants 
del partit, el cadet de Ma-
tías Ruiz va aconseguir el 
quart gol que li donava el 
segon punt a la lliga. “Es-
tic molt content amb 
l’evolució de la plan-
tilla perquè al matx 
de la primera volta va 
perdre per 14-3”, ha dit 
l’entrenador, qui ha des-
tacat l’entrega i la il·lusió 
de tots els jugadors.

FutboL JuVEniL

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Montcada 
segueix líder 
imbatut 

El conjunt juvenil del 
CD Montcada segueix 
imparable en el seu segon 
objectiu: acabar la lliga 
sense haver perdut cap 
partit. Els montcadencs, 
dirigits per Juan Meca, 
van sumar un nou triomf 
a la darrera jornada con-
tra la UE Lourdes de 
Mollet, a qui van supe-
rar per un clar 6-1. Per la 
seva banda, l’equip juve-
nil de l’EF Montcada no 
ha tingut sort a les dues 
últimes jornades. Els nois 
de Manuel Jiménez van 
perdre a l’estadi de la 
Ferreria contra el Vallès, 
el líder, per 3-6. Una set-
mana més tard, els mont-
cadencs no van tenir un 
bon dia i van caure da-
vant el Vilanova del Va-
llès per 5-0. “El rival va 
estar molt encertat de 
cara al gol i nosaltres no 
vam estar fins”, ha dit el 
tècnic. Els dos equips van 
acabar amb 10 homes.
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José Antonio Grillo
La resurrecció del moviment obrer. José Antonio Grillo és el cap visible d’un moviment sorgit 
arran la crisi econòmica. ‘Los lunes al sol’ –batejada així en homenatge a la pel·lícula de Fernando León 
sobre els problemes d’un grup d’extraballadors de drassanes a Galícia– és una plataforma formada per 
persones en situació d’atur o d’empreses amb problemes laborals que s’han unit per denunciar que els 
efectes de l’actual conjuntura els estan patint els més dèbils i per reivindicar –i recordar– que els treba·
lladors tenen drets. Els primers a afegir·se a la plataforma van ser els empleats d’Aismalibar, on Grillo 
(Valverde de Llerena, Badajoz, 1968) va treballar des del 1989 i va ser president del Comitè d’empresa 
durant els darrers dos anys, “els més durs”, explica. Mica en mica el col·lectiu s’ha amplicat amb la 
incorporació d’altres fàbriques, com Castellón, de Ripollet. Afiliat a CCOO des del 1991, Grillo sempre 
ha treballat en el sector metal·lúrgic i ara, amb 42 anys, es troba a l’atur i fent cursos per millorar la seva 
qualificació cara la recerca d’una nova feina, difícil fita en els temps que corren. 

“Els polítics han de recordar 
que estan al nostre servei”

-Vostè veu els brots verds dels que 
parla el govern?
No, jo el que veig és que cada dia tan·
ca una empresa o que hi ha proble·
mes laborals a les fàbriques de com·
panys i amics. Crec que la llum al final 
del túnel encara trigarà a aparèixer. 
-Ara que Aismalibar és ja gairebé 
història, per què sobreviu ‘Los lu-
nes al sol’?
No només sobreviu sinó que ens 
estem constituint formalment com a 
entitat. ‘Los lunes al sol’ és una pla·
taforma social creada per gent sense 
cap inclinació política ni sindical a tra·
vés de la qual oferim als treballadors 
una eina on poder manifestar els seus 
problemes. Cada dilluns ens concen·
trem a les portes d’Aismalibar entre 
40 i 50 persones i els dijous a la tarda 
ens trobem a una sala a les oficines 
de Promoció Econòmica.
-Té por que la gent es comenci a 
desanimar al llarg de les setmanes  
i s’acabin les concentracions?

Els mitjans de comunicació es van 
fer ressò de la nostra lluita al principi, 
però ara ja no estem de plena actua·
litat. Hem de denunciar el que està 
passant i només ens queda sortir al 
carrer. Sé que s’ha perdut l’esperit rei·
vindicatiu, fins i tot afiliar·se a un sin·
dicat és veu com desfasat i, en canvi, 
es fan manifestacions per exigir que 
el president d’un club de futbol plegui 
i ens sembla el més normal del món.
-Vostè encara creu en l’esperit de 
l’1 de maig, doncs.
I tant! El Dia del Treballador és per 
anar a les manifestacions i recordar 
que ha mort molta gent lluitant per·
què ara tinguem prestacions socials i 
també hem de garantir que els que 
ara entren al mercat laboral no vegin 
minvats els seus drets.
-Els sindicats estan en entredit amb 
tot el que està passant amb la crisi?
No entenc el descrèdit que pateixen 
els sindicats majoritaris. Fa temps 
que han reclamat davant les adminis·

tracions la gratuïtat dels transports i 
dels medicaments per a les persones 
que ho necessitin, però potser els fal·
ta el màrqueting que tenen els partits 
polítics. De fet, UGT, CCOO, platafor·
mes veïnals i socials ens hem unit 
per dur a terme a l’octubre la Marxa 
contra l’atur a Catalunya. A Montca·
da ja s’ha interessat pel tema l’AV de 
Can Sant Joan.

-Quin és l’objectiu de la Marxa?
Fer arribar a les administracions les 
nostres reivindicacions socials, que 
es basen en que no podem perdre 
els nostres drets, que la crisi l’estem 
patint nosaltres quan no l’hem pro·

vocada. Demanem, per exemple, 
que els governs assumeixen mora·
tòries en el pagament dels lloguers i 
les hipoteques.
-I d’això, l’administració se’n podrà 
fer càrrec?
Els membres de ‘Los lunes al sol’ 
tenim clar que els polítics estan al 
nostre servei i han de donar la cara 
davant la situació de moltes famílies, 
que estan vivint autèntics drames. 
A la plataforma hi ha gent a la que 
d’aquí a un mes se li acaba la pres·
tació de l’atur. Què farà per mantenir 
la família?
-Què hi ha al rerefons de les seves 
denúncies?
El que demanem és que la crisi la 
pagui els que l’han creada, que han 
estat els bancs, els especuladors i 
aquells empresaris que han deslo·
calitzats els seus negocis. El que no 
pot ser és que es promoguin mesu·
res com l’anunciada per Zapatero de 
reduir les prestacions socials i el sou 

dels funcionaris. Els treballadors no 
podem pagar el que han fet mala·
ment uns altres.
-Algú s’està aprofitant de la crisi?
Hi ha empreses que estan tancant 
quan encara funcionen. És més, a 
fàbriques com Aismalibar la pro·
ducció encara és rendible, però 
s’aprofita aquest context per renego·
ciar condicions i obtenir major bene·
fici a costa del personal. 
-Com està el tema d’Aismalibar?
El tancament de la planta està trigant 
massa i l’empresa ens deu diners. 
D’entrada, ens entrevistarem amb 
els administradors concursals.
-Creu que la lluita ha servit d’alguna 
cosa? gairebé tots els treballadors 
d’Aismalibar estan a l’atur.
Hem aconseguit millors indemnit·
zacions que altres fàbriques que 
han tancat, 35 dies per any treballat 
fins a un màxim de 75.000 euros i 
els terrenys són tant de la plantilla 
com de l’empresa.

“Proposem aspectes 
com la gratuïtat dels 
medicaments i dels 
transports per ajudar les 
famílies a sortir del pou”

Portaveu de ‘Los lunes al sol’

A títol personal
SiLViA dÍAZ
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