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El govern local anuncia un tercer pla 
d’austeritat per reduir la despesa 
L’alcalde diu que la retallada de sous de funcionaris i càrrecs públics s’aplicarà en funció del que acordin les entitats municipalistes

REPERCUSSIONS DE La LLEI DE REDUCCIó DEL DèFICIt PúbLIC

actualitat
laveu.cat

Les mesures del govern central 
per reduir el dèficit públic com-
portaran ajustaments econòmics 
en el govern municipal.Tant l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
com el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Joan Maresma (CiU), 
han anunciat que les mesures de 
l’Estat obligaran a posar en mar-
xa el tercer pla d’austeritat per 
reduir la despesa i així ajustar-se 
a la retallada del 5% que estableix 
el decret llei aprovat a Madrid. 
L’alcalde, però, ha volgut deixar 
clar que la situació econòmica de 
les arques municipals estan sane-
jades i, per tant, la impossibilitat 
de sol·licitar crèdits a llarg termini 
a partir del 2011 no tindrà efectes 
negatius a la ciutat.

“La situació és preocupant, 
Montcada ha fet els deures per 
tenir uns comptes sanejats i ara 
es castiga tothom per igual”, cri-
tica Arrizabalaga, mentre que el 
responsable de les finances muni-
cipals, recorda que l’endeutament 
del consistori està un 40% per 
sota de la mitjana de ciutats de 
les seves característiques. “Hem 
fet un gran esforç en els darrers 
anys amb els plans d’austeri-
tat del 2008 i el 2009 que s’han 
traduït en un estalvi municipal 
de 900.000 euros”, assegura Ma-
resma. “Tenim una bona base 
econòmica i financera que ens 
permetrà continuar amb part 
del programa inversor, encara 

que estiguem condicionats per 
la impossibilitat de sol·licitar 
crèdits”, afegeix Arrizabalaga. 
L’alcalde ha aclarit que la retalla-
da de sous del personal munici-
pal i dels càrrecs públics s’aplicarà 
en funció del que decideixen les 
entitats municipalistes, la Fede-
ració de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM). 

Arguments de l’oposició. Justa-
ment en el moment de tancar 
aquesta edició, en el Ple correspo-
nent al mes de maig (dijous, 27), 
el principal grup de l’oposició, 
ICV-EUiA, presentava una mo-
ció instant l’Ajuntament, d’una 
banda, a prendre les mesures ne-
cessàries per evitar que s’apliqui 
la reducció de salaris als treballa-
dors i, de l’altra, l’alcalde perquè 
retalli el seu sou en un 35%, el 
dels regidors amb dedicació ex-
clusiva i els dels càrrecs de con-
fiança en un 20%, els dels edils 
amb dedicació parcial en un 15% 
i la resta, en un 5%.
També el PPC presentava al Ple 
una altra moció instant el govern 
central a no desvaloritzar les pen-
sions contributives i a convocar la 
Comissió del Pacte de Toledo per 
garantir la viabilitat i el futur de la 
Seguretat Social. 

Reacció de la plantilla. La Coordi-
nara de personal de l’Ajuntament 
discrepa de les mesures aprova-
des per l’Estat que suposaran la 
reducció d’un 5% de mitjana en 

el seu salari. El col·lectiu, que va 
participar el dia 20 de maig a la 
protesta convocada davant la De-
legació del Govern a Barcelona, 
també dóna suport a la vaga del 
pròxim 8 de juny al sector públic 
com a protesta a la llei aprovada.
Els sindicats consideren que la 
plantilla ja ha fet prou esforços 
en els darrers anys fruit de la si-
tuació econòmica actual. “Des 
de fa temps no es cobreixen les 
baixes, ni hi ha prou pressupost 
per fer una neteja adequada 
dels edificis municipals, ni per 
despeses de manteniment”, ha 
explicat la presidenta de la Co-
ordinadora, Marta Garcia, tot 
afegint que “el dèficit es podria 
disminuir reduint els sous dels 
polítics i eliminant els càrrecs de 
confiança”. La plantilla no descar-
ta fer mobilitzacions si l’equip de 
govern decideix aplicar la retalla-
da de salaris als treballadors.

Lluís Maldonado | Montcada

“A Montcada hem 
d’estar tranquils, tenim 
una economia sanejada 
i un deute per sota de la 
mitjana”, diu l’alcalde
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EL 8 DE JUNY, VAgA
La Coordinadora de personal s’afegeix 
a la protesta contra la reducció del 
salari dels treballadors públics

“Encara que no poguem 
sol·licitar crèdits seguim 
amb les inversions”, 
assegura Maresma

 Preocupació pel soterrament de la línia de Portbou

En declaracions a ‘La Veu’, l’al-
calde ha expressat la seva preo-
cupació per com afectarà la llei 
de reducció del dèficit públic a 
la inversió de les obres projecta-
des al municipi per part del Mi-
nisteri de Foment i de la Gene-
ralitat. L’edil ha fixat la prioritat 
en alguns projectes estratègics 
com la via cornisa que haurà 
d’unir la C-58 i la C-17 pel Mas 
Duran o la connexió de la car-
retera de la Roca amb la B-30. 
Però per a l’alcalde n’hi ha un 
que és decisiu, el soterrament 
de la línia de Portbou. “Es tracta 
d’un projecte clau per a la ciutat 
i, encara que sigui amb un any 
de demora, volem el compromís 
que s’executarà”, ha puntualitzat 
Arrizabalaga, qui ha fet públic 
que ja ha iniciat contactes amb 
el president d’Adif per garantir 
que el projecte sigui un fet. Jus-

tament fa tan sols uns dies, el 
6 de maig, la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total feia una 
assemblea per informar la po-
blació sobre el projecte amb la 
previsió que les obres s’inclourien 
en els pressupostos generals del 
2011. Ara, però, tot ha quedat en 
suspens. “La notícia ha estat una 
autència gerra d’aigua freda”, ha 
reconegut el portaveu de la Pla-
taforma, Jaume Relat, qui manté 
l’esperança que el soterrament es 
faci, tot i que sigui amb retard. 

Residència. Un altre  dels projec-
tes aturats és el de la construcció 
del centre de dia i residència per a 
gent gran que s’ha de construir a 
Mas Duran. La Generalitat no s’ha 
pronunciat encara sobre la seva 
viabilitat econòmica. “No podem 
permetre que quedi aparcat”, ha 
subratllat Arrizabalaga | LM

L’alcalde ha dit que l’Ajuntament complirà amb la llei de reducció de dèficit públic, tot i que reconeix haver rebut les mesures amb cautela
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Notícies MILLORA EMpRESARIAL
Els emprenedors de la comarca 
intercanvien experiències durant 
una jornada a Montcada

pàg. 8

laveu.cat/noticies

CONTRA L’ATUR
‘Los lunes al sol’ 
busca el suport de les 
entitats del municipi

pàg. 7

04

La consellera de Salut, Marina 
Geli, ha assegurat que la crisi no 
afectarà el procés de construcció 
de l’hospital Ernest Lluch, tot i que 
el sector sanitari “també patirà 
restriccions”, segons la consellera, 
qui ha avançat que al juny es pre-
sentarà l’avantprojecte de l’equipa-
ment sanitari –que es construirà als 
terrenys de l’antiga fàbrica Redosa, 
a la N-150– i que, si es compleixen 
els terminis, les obres començaran 
l’any vinent “tan aviat com sigui 
possible”. Geli va fer aquestes 
declaracions el 21 de maig amb 
motiu de la inauguració de la base 
d’Ambulàncies Egara a Montcada 
i Reixac, una nau de 600 m2 que 
s’ha habilitat al polígon de la Ferre-
ria, per un milió d’euros, al carrer 
de l’Electrònica, 10. 

Fins ara, la seu de les ambulàncies 
estava instal·lada a l’ambulatori 
de la plaça Lluís Companys. A la 
planta baixa del nou edifici s’ubi-
ca el parc mòbil, que disposa de 
6 ambulàncies per cobrir el servei 
d’emergències del sector que en-
globa Montcada i Reixac, Ripollet 

i Cerdanyola. La instal·lació inclou 
un magatzem de material sanitari 
i fungibles i diversos serveis per 
al personal. La consellera i l’alcal-
de de Montcada i Reixac, César 
Arrizabalaga (PSC), van ser els 
encarregats de descobrir la placa 
commemorativa, en presència 
d’un nombrós públic format pel 
personal de l’empresa d’ambulàn-
cies, del Departament de Salut i re-
gidors de Montcada i de Ripollet. 

Valoracions. “Al 2006 vam iniciar 
un gran procés de canvi del ser-
vei d’ambulàncies, incorporant-
lo a la xarxa sanitària, amb la 
professionalització del personal 
i amb la distribució del territori 
per lots”, va explicar la conselle-
ra. Ambulàncies Egara, que dóna 
feina a 423 persones, és l’empresa 
concessionària de la unitat d’emer-
gències de tot el Vallès Occidental, 
que es divideix en tres sectors: Sa-
badell, Terrassa i Vallès Occidental 
Sud –on s’inclou Montcada. 
Per la seva banda, Arrizabalaga 
va lloar el canvi que s’ha produ-
ït en els últims anys en el servei 
d’ambulàncies: “No ens arriben 
queixes d’aquest sector, això vol 
dir que funciona”. L’alcalde ha 
recordat que s’ha passat de dos 
vehicles per a les tres poblacions 
a sis. L’edil també va destacar la 
ubicació de la nau perquè “està a 
prop dels tres municipis, de la 
N-150 i de l’autopista”.

La consellera de Salut assegura que la crisi 
no afectarà la construcció de l’equipament
Silvia Díaz | La Ferreria

HOSPItaL ERNESt LLUCH

L’avantprojecte del 
futur hospital es 
presentarà al mes 
de juny, segons va 
avançar Marina Geli

Marina Geli va assistir el 21 de maig a la inauguració de la nova seu d’ambulàncies Egara, que està situada al polígon de la Ferreria

La Plataforma en defensa de la sani-
tat pública –formada per entitats de 
Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Bar-
berà– ha posat en marxa una nova 
campanya per reivindicar la cons-
trucció de l’hospital Ernest Lluch. El 
pròxim 29 de maig hi haurà una ma-
nifestació a l’espai on s’aixecarà el 
nou equipament sanitari, que sorti-
rà a les 11h del CAP II. El col·lectiu 
reclama que l’hospital, que donarà 
servei a les quatre poblacions, sigui 
una realitat immediata i les admi-
nistracions es comprometin a tirar 
endavant el projecte malgrat la crisi 
econòmica. “Volem evidenciar les 

reiterades mentides 
i incompliments per 
part de la Generali-
tat i els ajuntaments 
en la construcció del 
futur hospital”, va in-
dicar Carles Escolà, de 
la Plataforma, durant 
la roda de premsa que 
el col·lectiu va fer a 
l’AV Can Tiana, de Ripollet, el 19 de 
maig. “L’equipament estava lligat 
al desenvolupament urbanístic del 
sector de Redosa, però ara amb la 
crisi, això s’ha paralitzat i, per tant, 
el tema de l’hospital també”, va dir 

Imma Prat, membre de la Platafor-
ma. En la seva visita a Montcada, la 
consellera Marina Geli va negar que 
els terminis s’estiguin incomplint i 
va dir que “la població ha d’estar 
tranquil·la”| SA

La consellera de Salut, en primer terme, s’adreça al públic en presència de l’alcalde (dreta) i els responsables d’Ambulàncies Egara
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La Plataforma de la Sanitat Pública es manifesta als terrenys de l’hospital
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En el moment  de tancar aquesta 
edició el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge comunica-
va a la Plataforma Antiincinera-
ció i al Grup de Medi Ambient 
que Lafarge ha superat els dos 
controls pendents en el marc de 
l’autorització mediambiental per 
poder valoritzar residus a la fà-
brica local. La notícia ha provocat 
la reacció immediata d’ambdós 
col·lectius, que han mostrat la 
seva decepció perquè cap de les 
seves al·legacions en contra hagin 
estat acceptades.

La lluita continua. A través d’un co-
municat, el Grup ha fet dures críti-
ques contra la Generalitat i també 
contra l’Ajuntament per no haver 
obert cap expedient sancionador 
contra l’empresa per incompli-
ment de la normativa de soroll o 
pels episodis d’emissions de pols. 
“El consistori s’ha posicionat al 
costat de la cimentera i el que 
hem de fer els veïns i les entitats 

és seguir lluitant per defensar la 
nostra salut”, diu l’escrit. 
El portaveu de la Plataforma, José 
Luis Conejero, ha dit que ara les 
entitats disposen d’un mes per pre-
sentar noves al·legacions. “Con-
fiem que Lafarge no comenci a 
incinerar ja que el compromís 
del conseller Francesc Baltasar 
va ser que abans es faria una 
reunió amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua sobre la composició 
dels fangs de depuradora”. La 
Plataforma, d’altra banda, ha fet 
aquest mes dues accions destinades 
a promoure una consulta popular 
al municipi sobre la crema de resi-
dus a Lafarge. La primera va ser el 
16 de maig a Can Sant Joan, on es 
va instal·lar una urna per recollir 
vots a favor o en contra de valorit-
zació, i la segona el dia 19, al mer-
cat dels dimecres. En total, s’han 
recollit 1.356 paperetes, 1.368 pel 
no i 9 pel sí.

Moció al Ple. En el moment de 
tancar aquesta edició, el grup 

d’ICV-EUiA presentava a Ple 
una moció instant l’Ajuntament 
a iniciar el procés per propiciar el 
trasllat de la cimentera. Les passes 
a seguir, segons la coalició, serien 
requalificar el sòl industrial que 
ocupa la instal·lació per a altres 
usos que siguin rendibles per a 
Lafarge; que l’Incasòl proporcioni 
uns nous terrenys on ubicar la fac-
toria; la constitució d’un consorci 
urbanístic que treballi pel trasllat i 
garantir que l’empresa financiï la 
restauració total del Turó. 
La proposta de la coalició ha estat 
durament criticada per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC): “És 
tan il·lusòria, como impossible 
de dur a la pràctica”. Segons 
l’edil, els terrenys de l’empresa no 
tenen potencial econòmic i només 
servirien com a espai lliure i de 
caràcter públic. Arrizabalaga tam-
bé incideix en les repercussions 
que el trasllat tindria des d’un punt 
de vista econòmic i laboral. El 
portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González, ha respost que l’alcalde 

“no té cap voluntat política per 
avançar en una qüestió que, de 
fet, consta en la moció aprova-
da per tots els grups en el Ple 
de gener”. 

CCOO, a favor de valoritzar. El sin-
dicat s’ha posicionat a favor de l’ús 
de biomassa com a combustible a 
Lafarge i els representants locals 
han anunciat que deixaran de for-
mar part de la Plataforma Antiin-
cineració. En un comunicat públic, 
CCOO afirma que els estudis 
realitzats sobre la valorització a les 
cimenteres “no indiquen que hi 
hagi cap perjudici per a la salut 
ni dels veïns ni dels treballadors” 
i aposta per la creació d’una comis-
sió de seguiment amb la presència 
de totes les parts implicades.

vaLORItzaCIó DE RESIDUS

La Plataforma antiincineració continua recollint suports perquè es faci una consulta popular

Pilar Abián | Montcada

Lafarge supera els dos controls 
exigits per valoritzar residus 

El fins ara cap 
de manteni-
ment i noves 
instal·lacions 
de la fàbrica, 
Vicente Pedro 
(imatge), ha 
estat nomenat 
director de la planta de Lafarge 
Cementos a Montcada i Reixac 
en substitució d’Oswaldo Pereda, 
que ha passat a dirigir la cimen-
tera de Villaluenga de la Sagra 
(Toledo). El directiu, de 47 anys, 
és enginyer industrial i va iniciar 
la seva trajectòria al grup Lafarge 
ara en fa 22. Vicente Pedro arriba 
al càrrec en un moment marcat pel 
polèmic debat sobre la valorització 
de residus a la cimentera | PA

Canvi de direcció

Membres de la Plataforma, amb la urna instal·lada al mercat ambulant de Montcada
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PaSSEM COMPtES
a L’ECONOMIa
MUNICIPaL

L’Ajuntament de Montcada 
i Reixac ha tancat el pres-
supost de 2009 amb uns 
ingressos de 40.809.745 
euros i unes despeses de 
40.362.657 euros, un supe-
ràvit de 447.008 euros com a 
resultat de l’aplicació de dos 
plans d’austeritat pressupos-
tària, el de l’any 2008 amb un 
estalvi de 300.000 euros, i el 
de l’any 2009 amb un estalvi 
de 600.000 euros en despe-
ses no socials.
L’Ajuntament té tres fonts 
principals d’ingressos: els 
que provenen dels impostos 
i taxes locals que paguem 
els ciutadans i ciutadanes 
del municipi representen un 
35,9% del total; els impostos 
i taxes locals que paguen les 
activitats econòmiques, que 
representen un 35,6% del 
total; i finalment el conjunt 
de les aportacions i subven-
cions d’altres administra-
cions, que representen un 
28,5% del total.

Potenciar els serveis socials. 
Pel que fa a la despesa, i mal-
grat la contenció motivada per 
la crisi econòmica, en bona 

part s’ha destinat a l’aplicació 
de polítiques socials. L’Àrea 
Social municipal és la que 
més va créixer pressupostàri-
ament respecte a 2008, amb 
un increment del 18,9%, 
mentre que l’aportació a les 
àrees de Presidència i Interna 
es va retallar en un 5% i un 
4,4%, respectivament.

Destaca l’augment molt sig-
nificatiu del 115,4% dels re-
cursos econòmics destinats 
a Serveis Socials. També va 
créixer significativament el 
pressupost destinat a Educa-
ció (24,5%), Promoció Eco-
nòmica (28,8%), o Serveis 
Municipals (13,7%).

Finances sanejades. Malgrat 
que el context econòmic glo-
bal continua sent molt delicat i 
que les administracions locals 
pateixen especialment la crisi 
per les dificultats derivades 
del sistema de finançament, 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac gaudeix d’una situació 
financera sanejada, en com-
paració amb altres ajunta-
ments de municipis similars.
Així, els préstecs amb entitats 

financeres a llarg termini se 
situa en el 30,2% respecte al 
pressupost ordinari. Una altra 
dada significativa fa referència 
als diners que l’Ajuntament 
deu a les entitats financeres 
a pagar en 10 anys: a 31 de 
desembre de 2009 aquesta 

quantitat era de 10.436.885 
euros, quan a 31 de de-
sembre de 2008 va ser de 
10.893.456 euros. És a dir, 
en un any de crisi econòmi-
ca l’Ajuntament ha disminuït 
l’endeutament a llarg termini 
en més de 450.000 euros.

Per últim cal destacar l’en-
deutament de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac res-
pecte a altres ajuntaments; 
en concret, respecte al 
Grup SIEM, que engloba 
20 municipis de les ma-
teixes característiques del 
nostre. Segons dades de 
la Diputació de Barcelona, 
Montcada i Reixac deu a 
llarg termini 310,31 euros 
per habitant, mentre que 
la mitjana del deute dels 

ajuntaments del Grup SIEM 
arriba als 570,99 euros per 
habitant. Això vol dir que la 
capacitat d’endeutament 
de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac per a noves 
inversions de futur és molt 
superior –849,66 euros per 
habitant (un 274% més del 
deute actual)– que la que 
tenen els altres Ajunta-
ments del Grup SIEM, que 
és de 517,36 euros per ha-
bitant.

Un endeutament
per sota la mitjana

Han augmentat un 
115% la inversió 
en Serveis Socials 
i un 24,5% els 
d’Educació

ECONOMIa MUNICIPaL

passem comptes: transparència, rigor i eficàcia
El pressupost de 2009 de l’ajuntament de Montcada s’ha tancat amb un superàvit de 447.008 euros

Hem fet els deures

Passar comptes públics amb els 
ciutadans i ciutadanes de la nos-
tra ciutat és un exercici de trans-
parència que, any darrera any, 
volem explicitar. Es dedueix de la 
liquidació dels comptes de l’any 
2009 que el govern municipal ha 
fet els deures. Hem estat rigoro-
sos amb els recursos econòmics 
que el conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes de Montcada han posat 
a les nostres mans. Cal resaltar 
que, quan ningú ens obligava a 
fer-ho, varem implementar dos 
plans d’austeritat pressupostària 
amb els resultats coneguts de re-
ducció de la despesa corrent. Ara 
que ens obliguen a fer-ho, amb el 
decret del govern central, creiem 

que no hem de pagar justos per 
pecadors. Que ens deixin fer. Fins 
avui en dia hem demostrat que 
som garantia d’eficàcia i eficiència 
en la gestió de la despesa pública 
local. Per mandat legal, però tam-
bé per convenciment propi, som 
solidaris amb la situació econòmi-
ca del país. A partir de juny rebai-
xarem el sou dels càrrecs polítics, 
alcalde i regidors entre d’altres, 
d’acord amb els criteris que fixin 
les entitats municipalistes. Alho-
ra demanem que no ens limitin 
la nostra capacitat d’inversió a la 
ciutat. En temps de crisi cal po-
tenciar els serveis públics a la ciu-
tat. I ho farem, com sempre, amb 
transparència, rigor i eficàcia.

L’ajuntament de Montcada deu 310 € per habitant 
mentre que el promig de ciutats similars és de 571

Els plans 
d’austeritat van 
permetre estalviar 
300.000 € al 2008 i 
600.000 € el 2009

D’on
vénen
els diners?

Joan Maresma, president de l’Àrea Econòmica
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Conveni en 
suport a les 
empreses de 
caire familiar

L’Ajuntament ha signat un 
conveni de col·laboració amb 
la Fundació +Empresa per a 
l’impuls dels negocis familiars. 
L’acord, que van subscriure el 
26 de maig l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i Carlos Rodrí-
guez, en representació de la Fun-
dació, vol contribuir a identificar 
les empreses familiars que hi ha 
al municipi amb dificultat per 
continuar per falta de successió, 
o bé aquelles que es troben en 
risc, amb l’objectiu d’ajudar-les a 
trobar la millor solució a la seva 
problemàtica. El conveni regula 
també disposar d’una base de 
dades actualitzada i interactiva 
i d’un grup de professionals ex-
perts capaços de diagnosticar les 
problemàtiques i aportar posi-
bles solucions.
Tant l’Ajuntament com la Fun-
dació +Empresa entenen que la 
successió de l’empresa familiar 
és un dels grans reptes que han 
d’afrontar les famílies i que s’ha 
de fer de manera planificada per 
garantir la seva consolidació, es-
pecialment en temps de crisi.

Pilar Abián | Redacció

JORNaDa FEM EMPRESa

L’activitat promou la creació d’una 
xarxa comarcal d’emprenedors

Un total de 105 emprenedors de 
municipis de la comarca van par-
ticipar el 27 de maig a la primera 
jornada ‘Fem empresa’, organit-
zada pel Consorci per l’Ocupació 
i la Promoció Econòmica del Va-
llès Occidental a l’Hotel Ciutat 
de Montcada, amb el suport del 
departament municipal de Promo-
ció Econòmica. L’objectiu de l’acte 
era formar els participants amb ne-
gocis relativament nous, entre 0 i 
3 anys de vida, en el concepte de 
cooperació entre empresaris, “el 
sistema que actualment està do-
nant més força i consistència als 
negocis”, va subratllar el consultor 
empresarial Juanjo Villalobos. 
Durant la primera part de 
l’activitat, els assistents es van di-
vidir en tres grups, en funció de 
la seva tipologia de negoci –serveis 
i comerç, indústria i auxiliars i les 
dedicades a les noves tecnologies– 
i van participar al taller ‘Com 
vendre la teva empresa en tres 

minuts’. A la segona part de la jor-
nada, cada emprenedor va mante-
nir una desena d’entrevistes amb 
altres participants per intercanviar 
experiències, similar al Getting 
Contacts que l’Ajuntament ve or-
ganitzant a Montcada i Reixac des 
de l’any 2008. 

Valoracions. El regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU), va valorar posi-
tivament el desenvolupament de 
l’activitat, destacant que “té molt 
de mèrit voler tirar endavant un 
negoci tal com està actualment 
el panorama econòmic, tot i 

que, d’altra banda, és una alter-
nativa que té la gent per buscar 
una ocupació donada l’escassa 
oferta laboral”. La jornada ‘Fem 
empresa’ també va comptar amb 
l’assistència del president del Con-
sorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica, Manel Pérez.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Més d’un centenar de nous empresaris va participar a la sessió, que va tenir lloc a l’Hotel ciutat de Montcada
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El dinamitzador de la jornada ‘Fem empresa’, Juanjo Villalobos (dret), dóna la paraula a un dels emprenedors que va participar a l’activitat
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El col·lectiu ha contactat ja amb les aV de can Sant Joan i de la Font Pudenta-Muntanyeta

‘Los lunes al sol’ presenta a les entitats 
la II Marxa contra l’Atur a Catalunya

La plataforma social ‘Los lunes 
al sol’ ha començat a fer difusió a 
Montcada de la II Marxa contra 
l’Atur a Catalunya, que tindrà lloc 
a l’octubre, organitzada per una 
trentena d’associacions i sindicats. 
Al tancament d’aquesta edició, el 
27 de maig representants del col-
lectiu es reunien amb l’AV de Can 
Sant Joan. El dia 24, amb motiu de 
la sardinada popular de Festa Ma-
jor, la plataforma va assistir a l’acte 
i es va presentar a l’entitat organit-
zadora, l’AV de la Font Pudenta-
Muntanyeta. “La nostra intenció 
és fer una presentació oficial de 
l’acte a Montcada”, ha explicat 
el president de ‘Los lunes al sol’, 

José Antonio Grillo. La Marxa és 
un moviment reivindicatiu a tra-
vés del qual es vol fer arribar a les 
administracions la necessitat que 
apliquin millores socials per a les 
persones en situació d’atur i afec-
tades per la crisi.

Cas Aismalibar. La plataforma ‘Los 
lunes al sol’ està integrada majo-
ritàriament per antics treballadors 
d’Aismalibar. En aquest sentit, 
els administradors concursals de 
l’empresa del polígon Foinvasa 
van comunicar a una quarante-
na d’extreballadors de la planta, 
en una reunió celebrada el 20 de 
maig, que l’1 de juny com a mà-
xim l’empresa interessada en la 

línia de cobriterm té temps per fer 
una oferta en ferm. Els gestors es 
van reunir amb els antics empleats 
a petició de la plantilla, que li va 
expressar el seu malestar pel retard 
amb què s’està produint en el tan-
cament de la planta i el cobrament 
de les indemnitzacions i finiquitos. 
“Els administradors al·leguen 
que el tancament de l’activitat 
es deu a la venda de les unitats 
productives i els extreballadors 
hem demanat que quan es ge-
neri liquiditat ens paguen”, ha 
explicat Grillo, qui també ha indi-
cat que l’empresa els ha comuni-
cat que en el cas que es concreti 
l’oferta de compra, es decretaria el 
procés de tancament. 

Silvia Díaz | Redacció

MOvIMENt REIvINDICatIU

Membres de la plataforma ‘Los lunes al sol’ amb una pancarta que mostra el seu suport a la Marxa contra l’Atur, que es farà a l’octubre

 

>  Comença la campanya d’estiu contra incendis

Fonts de l’Àrea de Política Territorial de l’Ajuntament han informat que 
a mitjan de juny començaran les obres de la ronda de les escoles. El 
projecte s’ha adjudicat a l’empresa Movir30, per un import aproximat 
de 200.000 euros. L’objectiu de l’actuació és enllaçar a través d’un 
carril bici els equipaments existents i futurs del barri del Pla d’en Coll: 
el CAP Les Indianes, el pavelló Miquel Poblet, Montcada Aqua, la bi-
blioteca Elisenda de Montcada i el nou institut. La ronda tindrà una 
longitud aproximada de 1.100 metres i una amplada variable segons 
el tram | SD

> Adjudicat el projecte de la Ronda de les escoles

Els parcs de la Serralada de Marina i de Collserola han iniciat la campanya 
d’estiu contra incendis forestals un mes abans que a la resta de la comarca del 
Vallès Occidental, on les mesures previstes s’aplicaran a partir del 15 de juny. 
El 30 de maig, voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) parti-
ciparan en una jornada pràctica per intervenir en cas d’incendi que comptarà 
amb l’assistència dels Mossos d’Esquadra, bombers i agents rurals de la Gene-
ralitat. En aquesta activitat, en què colaboraran totes les ADF de la comarca, la 
de Montcada serà l’encarregada de muntar el centre de comandament | PA

L’Ajuntament ha adjudicat la recons-
trucció del mur exterior de l’església 
de Sant Pere de Reixac a l’empresa 
Talher, per 46.398 euros. L’actuació 
és necessària per substituir la paret 
del barranc adjacent, que va cau-
re (imatge) per culpa del temporal 
de pluja de l’hivern passat. D’altra 
banda, el consistori aportarà 8.000 
euros a la millora de l’enllumenat de 
les vidrieres i l’esfera del rellotge de la torre del campanar de l’Església 
de Santa Engràcia. Els treballs pretenen adaptar el temple a la normativa 
actual sobre il·luminació | SD

> Reconstrucció del mur de l’església de Reixac

El consistori ha encarregat a Construcciones y 
Reformes Miró López, per un import de 19.000 
euros, la construcció de la rotonda definitiva a 
la cruïlla entre l’avinguda d’Europa i el carrer 
de Joan Miró, a Mas Duran. La infraestructu-
ra és necessària per reduir la sinistralitat en 
un punt on s’han produït diversos accidents. 
L’abril passat, Serveis Municipals hi va instal·lar 
una rotonda provisional (imatge) amb motiu de 
l’ampliació del recorregut de l’autobús 96 pel 
nou sector residencial | SD

> Rotonda a Mas Duran
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Quatre centres educatius públics 
de Montcada van organitzar entre 
els dies 20 i 21 de maig la consulta 
sobre la política educativa de la Ge-
neralitat. Hi van votar un total de 
862 persones i la gran majoria, 849, 
es va posicionar en contra la nova 
llei educativa (LEC) i altres de-
crets que està previst que s’aprovin 
aquest estiu. Els centres que hi 
van participar van ser el Reixac 
(367 vots), Elvira Cuyàs (226 vo-
tacions), Font Freda (195 sufragis) 
i Mas Rampinyo (74 votacions). La 
consulta la van promoure els sindi-
cats de l’ensenyament, que conside-
ren que la Generalitat està prenent 
les decisions sense tenir en compte 
el procés de negociació col·lectiva.

Principals crítiques. Algunes de 
les mesures que qüestionen els 
sindicats són el tancament d’aules 
i l’increment d’alumnes per classe; 
la supressió d’una setantena de 
batxillerats; retalls en les plantilles 
del professorat; l’eliminació pro-
gressiva de programes educatius 
d’innovació; retards en les substi-
tucions; reducció dels diners que 
reben els centres i el nou calendari 
escolar, que implica començar el 

curs el 7 de setembre i fer una se-
tmana blanca al segon trimestre. 
“Estem lluitant perquè no es 
perdi la jornada intensiva de 
l’estiu i esperem que la setmana 
de vacances a mig curs no coin-
cideixi amb el Carnaval”, ha 
destacat la directora de l’escola 
Mas Rampinyo, Teresa Salvador. 
La incorporació d’aquests dies 
lliures al març comporta dubtes 
als pares i mares. “No s’ha pen-
sat en la conciliació de la vida 
familiar i laboral”, ha expressat 
Joan Gasull, pare de l’escola de 
Mas Duran.

Incidència local. Pel que fa als re-
cursos educatius de Montcada, 
Salvador ha apuntat que a hores 
d’ara ja s’ha perdut una mitja jor-
nada d’assessorament pedagògic 
(EAP) i una persona del Centre 
de Recursos Pedagògics. La de 
Mas Rampinyo és una escola en 
creixement i, en principi, està en 
expansió pel que fa a dotació de 
mitjans. En canvi, un centre ple-
nament consolidat, com el Reixac, 
aquest curs ha notat la disminució 
del pressupost en més de 1.000 
euros. “Hi ha un mestre menys, 
tenim professors contractats per 
un terç de jornada i el Depar-
tament triga molt a cobrir les 
baixes”, ha explicat Anna Solé, la 
directora del centre. La Generali-
tat també ha anunciat l’anul·lació 
de l’aula d’acollida del Reixac per 
al curs vinent.  

Societat
laveu.cat/societat

EL ROCÍO
La celebració religiosa 
ha comptat amb una 
elevada participació

ESpORT SALUDABLE
L’Ajuntament organitza una  
campanya per potenciar els 
itineraris de salut dels barris

pàg. 14 pàg. 11

ENSENYaMENt

Silvia Díaz | Montcada

Més de 800 persones es pronuncien sobre 
la política educativa de la generalitat
Les escoles públiques Mas Rampinyo, Elvira cuyàs, Font Freda i Reixac han organitzat aquest mes la consulta sobre la LEc

Un infant introdueix el vot de la seva mare a la consulta sobre la LEC que l’escola Mas Rampinyo va dur a terme el 20 de maig
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 Educació valora l’esforç per l’escolarització equilibrada d’alumnes nouvinguts

La regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), va destacar al darrer Consell 
Escolar Municipal, celebrat el 18 
de maig, “l’esforç que s’ha fet per 
evitar la concentració d’alumnes 
nouvinguts en determinats centres 
tenint en compte que enguany la 
matrícula s’ha avançat i hem treba-
llat a contrarrellotge” i va agrair es-
pecialment el treball de les direccions 
de les escoles El Turó, Reixac, Sagrat 
Cor i La Salle. Un altre dels punts 
del Consell va ser la presentació de 
la Federació d’Associacions de Pa-
res i Mares d’Alumnes (FAMPA) de 
Montcada i Reixac, que compta amb 

la participació d’una dotzena de 
centres públics i concertats. L’enti-
tat, que presideix Pedro Fernández 
(a la imatge, amb Rivas), es dona-
rà a conèixer en una jornada que 
es farà al Kursaal el proper 19 de 
juny. En la sessió també es va do-
nar compte de la supressió el curs 
vinent per part del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental del transport es-
colar fins a l’institut La Ferreria. 

Escoles bressol. Al tancament d’aques-
ta edició tenia lloc a la Casa de la Vila el 
sorteig de les places d’escola bressol 
municipal. Després del termini de 

preinscripció, un total de 84 infants 
han quedat fora de la xarxa pública. 
“Aquesta xifra es reduirà perquè al-
gunes famílies també han optat per 
la privada o la concertada”, ha expli-
cat Rivas. A totes les llars municipals 
hi ha hagut més demanda que ofer-
ta, a excepció de Camí del Bosc | PA
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L’increment d’alumnes 
per aula i una nova 
setmana de vacances, 
punts polèmics
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Xerrada del representant de l’institut Guttmann amb els alumnes de l’institut La Ribera

Els alumnes de quart d’ESO dels 
tres instituts públics de Mont-
cada i del col·legi Ginesta han 
conegut els riscos del consum 
abusiu d’alcohol i els seus efectes 
sobre la conducció en el decurs 
d’unes xerrades organitzades per 
la Regidoria de Salut Pública i 
Consum i la Policia Local, en el 
marc del programa d’educació 
viària. Les trobades han comptat 
amb la col·laboració d’un repre-
sentant de l’Institut Guttmann, 
organització dedicada a la reha-
bilitació de persones que han pa-
tit accidents de trànsit. L’objectiu 
de les xerrades és que l’alumnat 

prengui consciència de les conse-
qüències personals, socials i fami-
liars d’un accident de trànsit. La 
formació ha arribat a un total de 
275 joves del municipi. 

Circuit. Els alumnes de cinquè de 
primària participaran al juny al 
circuit de bicicletes amb el qual es 
pretén que aprenguin els concep-
tes bàsics de circulació. L’activitat 
tindrà lloc durant el matí a la 
pista esportiva de l’escola Elvi-
ra Cuyàs i el calendari l’obre el 
Reixac el dia 1 de juny. També 
hi participaran els infants dels 
col·legis Elvira Cuyàs, El Viver, 
La Salle i Font Freda.

Silvia Díaz | Montcada

EDUCaCIó vIÀRIa

Els joves veuen els efectes 
de l’abús de l’alcohol
Les xerrades compten amb el suport de l’institut Guttmann

 

> ICV-EUiA proposa obrir les escoles a les entitats 
“Les escoles han de ser espais oberts que vagin més enllà de les activitats 
extraescolars i que puguin fer servir les entitats dels barris”, ha manifestat el 
portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. González. Aquesta és una de les conclusions 
del debat que va fer la coalició ecosocialista el 20 de maig a la seu d’EUiA,  
obert a les associacions vinculades al món educatiu (imatge). En la trobada 
es van repassar els objectius que es van fixar fa dos anys quan l’Ajuntament 
va presentar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i el grau de compliment de 
cadascun d’ells | PA

> Aules d’estudi a la Biblioteca Elisenda
La Biblioteca Elisenda de Montcada obre portes de dilluns a divendres fins a 
la 1h de la matinada –per l’accés del passatge de Menorca– fins al 23 de juny 
per acollir les aules d’estudi. El servei s’adreça als estudiants de batxillerat que 
durant el juny preparen els exàmens finals o la Selectivitat | SD                                                                              
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L’Escola d’Adults de Montcada i Reixac obre del 16 al 23 de juny el procés 
de preinscripció per al proper curs. L’oferta formativa consta de cursos de 
català inicial i bàsic, alfabetització en català i castellà, castellà i català per 
a nouvinguts, anglès inicial i bàsic, informàtica a nivell d’usuari, el Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la preparació per a les proves 
d’accés als cicles formatius. La reserva de plaça s’ha de fer de manera 
presencial –el centre està situat al carrer Reixagó, 5, a Can Sant Joan– o bé 
trucant al telèfon 935 643 001. La matrícula és gratuïta | SD

> preinscripció als cursos de l’Escola d’Adults
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L’Auditori va acollir el 26 de maig 
la vuitena edició del lliurament 
de premis dels treballs de recerca 
fets pels alumnes de batxillerat de 
Montcada, Ripollet i Santa Per-
pètua, un acte que organitza el 
Centre de Recursos Pedagògics 
del Vallès Occidental VI. En total, 
es van guardonar 18 investigaci-
ons, de les quals vuit corresponen 
a joves de la ciutat que cursen els 
seus estudis als instituts locals. 
Els premiats  montcadencs són 
aquests: del Montserrat Miró, 
Francesc Cruz, amb el treball 
‘D’Águilas a Montcada’, i Car-
lota Pagès, autora de ‘Les emo-
cions: màgia o neuroquí mi ca?’; 
de La Ribera, Núria Marín, amb 

‘L’embaràs de la dona. Nou me-
sos viscuts de maneres diferents’, 
i María Fernández, amb el treball 
‘La diabetis en l’adolescència’; de 
l’institut La Ferreria, José F. Ma-

sanès, amb ‘Marques blanques i 
marques comercials: quines ens 
convenen més?’, i Ismael Hernán-
dez, amb ‘El tir amb arc al segle 
XXI’; i del col·legi La Salle, els 
premiats van ser Joan Vázquez, 
autor d’’Influència de les TIC so-

bre la població major de 65 anys 
a Montcada’ i Aina Ávila amb la 
investigació sobre ‘El trastorn ob-
sessiu compulsiu en l’adolescèn-
cia: el laberint de l’angoixa’. 
L’acte va comptar amb la presèn-
cia de la directora d’Educació de 
Serveis Territorials del Vallès Oc-
cidental de la Generalitat, Maria 
Vide; l’alcalde de Santa Perpè-
tua, Manel Ruiz; i les regidores 
d’Educació dels l’Ajuntaments de 
Montcada, Ana Rivas, i de Ripo-
llet, María del Mar Viera, a més 
d’altres representants municipals 
i del govern autonòmic. El lliura-
ment de premis es fa cada any en 
un dels tres municipis on treballa 
el Centre de Recursos del Vallès 
Occidental VI. 

L’acte va servir per reconèixer l’esforç dels alumnes durant mesos d’investigació

tREbaLLS DE batXILLERat

Sílvia Alquézar | Montcada

L’Auditori acull la vuitena edició del 
lliurament de premis de recerca

El Centre de Recursos 
Pedagògics i els 
instituts han premiat 
un total de 18 treballs

Els alumnes de batxillerat premiats van posar amb les autoritats municipals al final de l’acte de lliurament de premis, fet a l’Auditori Municipal
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L’ajuntament celebra del 6 al 18 de juny la Setmana de promoció de la salut a través de l’activitat física

Salut fa propostes perquè l’esport 
formi part de la vida quotidiana

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum organitza del 6 al 18 de 
juny la Setmana de promoció de 
la salut a través de l’activitat física 
i l’alimentació saludable. L’objectiu 
és difondre els itineraris de salut 
que el departament, conjuntament 
amb l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), va elaborar a l’abril 
i que s’han distribuït per tots els 
barris.  El calendari arrenca el 6 de 
juny amb una excursió que orga-
nitza El  Cim a la Conreria (8h). El 
8 de juny, el Casal de la Mina or-
ganitza una excursió per conèixer 
l’itinerari de salut de Can Sant Joan 
(16.30h) i un dia després, l’equipa-
ment acull una xerrada sobre com 
incorporar l’exercici físic a la vida 
diària, a les 18h. 

Més activitats. També el 9 tindrà 
lloc un 3x3 de bàsquet a la plaça 
de l’Església (18h), organitzat pel 
Cim i el CB Montcada. El 10, Can 

Tauler acollirà una sessió de pre-
paració de cocktails sense alcohol 
(17.30h). L’11 de juny es farà un ta-
ller de cuina saludable i ecològica al 
Centre Cívic Can Cuiàs (19.30h) 
–que es repetirà el 14 al Centre 
Cívic La Ribera– i a la Ribera es 
projectarà la pel·lícula Super size 
me (20h). El mateix dia, a l’Alzina 
tindrà lloc un torneig de petanca, 
un buffet de fruites naturals i es co-

neixerà l’itinerari de salut de Terra 
Nostra (17.30h). El 12 es farà una 
màster class de batuka (10.30h) a 
Can Cuiàs, la festa de cloenda de 
de l’associació esportiva del barri i 
una sortida per descobrir l’itinerari 
de Can Cuiàs (9.30h). El programa 
clourà el 18 amb un torneig de fut-
bol contra la droga, a la plaça de 
la Ribera. Les inscripcions s’han de 
fer al Centre Cívic del barri.

vIDa SaNa

La Regidoria de Salut Pública i Consum,  
amb el suport de la Junta Local de 
l’Associació  Espanyola contra el Càncer 
(AECC) va instal·lar el 26 de maig estands a 
diferents barris amb motiu del Dia Mundial 
del Tabac, que oficialment és el 31. Els tèc-
nics municipals i les voluntàries de l’entitat 
van repartir entre la població informació so-
bre els efectes del tabac en la salut i com es 
pot deixar de fumar. A la imatge, la parada 
de la plaça Lluís Companys  | SD

> Informació sobre els 
efectes nocius del tabac
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Silvia Díaz | Redacció

A l’abril es va fer una caminada popular per inaugurar els itineraris de salut
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La metgessa i exdiputada presentarà el 3 de juny el llibre ‘Mujeres, salud y poder’ a la casa de la Vila

Carme Valls explicarà com la societat  
ha infravalorat la salut de les dones

DONES I SaLUt

La doctora Carme Valls presenta 
el 3 de juny a la Casa de la Vila 
(17h) el volum ‘Mujeres, salud 
y poder’, un assaig sobre com les 
relacions de poder han influït en 
la salut de les dones i com el sis-
tema, al seu parer, “ha victimitzat 
les pacients, que s’han convertit 
més en objectes de medicalitza-
ció que en agents que decideixin 
sobre la seva pròpia salut”. L’ac-
te forma part de les activitats que el 
consistori organitza amb motiu del 
Dia de la Salut de les Dones, que 
van arrencar el 26 de maig amb un 
taller de biodansa. 
Altres activitats que s’inclouen al 
programa són la projecció de la pel-
lícula ¿Qué he hecho yo para me-

recer esto? de Pedro Almodóvar, al 
Casal de la Mina, el dia 28 (17h), 
i una xerrada sobre el càncer de 
mama a càrrec de la psicooncòlo-
ga Eva Rodríguez, que es farà el 2 
de juny a la Casa de la Vila (18h). 

D’altra banda, el dia 10, l’equip de 
llevadores del CAP Les Indianes 
ofereix la xerrada ‘Salut i cura de 
la dona en les diferents etapes de 
la vida’ al Centre Cívic La Ribera 
(Llevant, 10), a les 15.30h. 

Silvia Díaz | Montcada

El taller de biodansa, fet a la Casa de la Vila, va comptar amb una desena de participants
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En compliment de l’Estatut de la 
funció pública, com a empresa amb 
més de 250 treballadors però, so-
bretot, per predicar amb l’exemple, 
l’Ajuntament ha posat les bases per 
crear una Pla d’Igualtat intern, que 
tindrà un termini d’elaboració entre 
tres i sis mesos, a càrrec d’una con-
sultora contractada per la Diputa-
ció. “Aquest projecte forma part 
dels objectius inclosos al segon 
Pla d’Igualtat, aprovat pel Ple”, 
ha explicat la regidora de Dona i 
Igualtat, M. Teresa Gallego (PSC). 

Objectius. El Pla pretén incorporar 
el principi d’equitat de gènere en 
l’organització interna, identificar 

els obstacles i les barreres que di-
ficulten la igualtat i potenciar el ta-
lent femení en l’organització. 
Primer s’estudiaran les actuals po-
lítiques de selecció, contractació i 
retribució del personal, la formació 
i la promoció, les mesures de conci-
liació de la vida personal i familiar, 
la cultura organitzativa i la comu-
nicació i fins a quin punt es fa ús 
del llenguatge no sexista. “Algunes 
de les mesures s’hauran de con-
sensuar amb la coordinadora de 
personal perquè afecten el con-
veni col·lectiu”, ha avançat l’edil. 
El Pla d’Igualtat també preveu in-
corporar un protocol d’actuació i 
de prevenció davant l’assetjament 
sexual. L’elaboració del Pla es divi-

deix en quatre fases. Durant la pri-
mera es farà la diagnosi; a la sego-
na, el disseny i l’elaboració del Pla; 
a la tercera, la implementació, i a la 
quarta, el seguiment i l’avaluació.

Silvia Díaz | Redacció

DONa I IGUaLtat

El projecte inclourà una diagnosi de les actuals polítiques de promoció de les dones dins l’organització

L’Ajuntament inicia l’elaboració d’un 
pla intern per fomentar la igualtat
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Les tres entitats locals que han im-
pulsat la creació d’una mesquita a 
Montcada i Reixac –Dikhe Bafa-
rara (Mali), Ibno Sina (Marroc) 
i Paquistan Cultural– i la Regi-
doria d’Integració Social organit-
zen el 16 de juny una jornada de 
portes obertes al temple, situat al 
polígon industrial Can Tapioles, 
a partir de les 18.30h. L’activitat 
forma part del projecte ‘Gene-
rant entorns per a la inclusió’ i 
s’emmarca en un conveni que 
l’Ajuntament ha establert amb les 
comunitats musulmanes presents 
al municipi, amb l’objectiu de tre-

ballar per la inclusió. L’acte central 
de la jornada serà una xerrada so-
bre diversitat religiosa, a càrrec de 
l’antropòleg Rafael Crespo, espe-
cialitzat en temes relacionats amb 
la immigració. La jornada, que 
està previst presideixi l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), tam-
bé comptarà amb la presència 
del diputat socialista al Parlament 
de Catalunya Mohamed Chaib, 
d’origen magrebí. 
La mesquita la van promoure les 
tres associacions al setembre del 
2009, coincidint amb la celebra-
ció musulmana per excel·lència, 
el Ramadà. 

Silvia Díaz | Redacció

Jornada per parlar sobre 
la diversitat religiosa
L’activitat inclou una visita a la mesquita habilitada a Montcada

INtEGRaCIó SOCIaL

Campanya de promoció del pla d’igualtat
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L’acte vol donar a conèixer la diversitat religiosa existent, des del punt de vista de la inclusió

 

> L’Esplai per a la dona, descobrint Catalunya
L’Esplai per a la dona ha organitzat aquest mes de maig dues sortides. La pri-
mera, oberta a sòcies i acompanyants, va ser d’un cap de setmana al Canigó 
els dies 8 i 9 –imatge superior– i la segona, el dia 26, a la Pobla de Lillet (Ber-
guedà). L’entitat, amb seu al carrer Sant Antoni, farà al mes de juliol una mostra 
de totes les activitats que ha dut a terme al llarg de la temporada | PA

> La Laura i el pau reben 2.500 firmes de suport
Els dos infants amb necessitats educatives especials als quals la Generalitat ha 
denegat poder comptar amb vetlladores a l’escola ordinària han rebut més de 
2.500 signatures ciutadanes de suport, en el marc d’una campanya impulsa-
da per l’entitat Adimir per instar el Departament d’Educació a aportar aquest 
suport educatiu. La diputada del PPC al Parlament de Catalunya i regidora 
montcadenca, Eva García, va portar el tema a la sessió de control de la Cambra 
i al Ple de maig de l’Ajuntament. Ambdós plenaris tenien lloc el 27 de maig, al 
tancament d’aquesta edició | SD
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> Nova edició de l’itinerari pel Rec Comtal
L’associació Recerca i Divulgació de la Memòria de Trinitat Vella fa el 6 de 
juny la sortida ‘De Montcada a Barcelona, la història de l’aigua a llevant de 
la ciutat’, amb el suport de l’Ajuntament montcadenc. Els interessats han de 
reservar plaça al Centre Cívic de Trinitat Vella (933 457 016 o cctrinitatvella@
bcn.cat). La sortida arrenca a les 10h des del Parc de les Aigües de Trinitat 
Vella (carretera de Ribes, 103-111) fins a la Casa de les Aigües de Montcada. 
La durada aproximada del recorregut és de tres hores i mitja | SD
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El portal multimèdia ‘la veu.cat’ 
estrena nous canals de vídeo

MONtCaDa COMUNICaCIó

El web ha duplicat l’audiència en un any i va tancar el 2009 amb 50.000 usuaris únics

Pilar Abián | Redacció

El portal multimèdia www.laveu.
cat, de Montcada Comunicació, 
ha donat un nou pas endavant 
en l’aposta pels continguts audio-
visuals. Coincidint amb la Festa 
Major, el mitjà va estrenar 8 canals 
de vídeo, quatre genèrics i quatre 
temàtics, amb l’objectiu d’oferir la 
possibilitat d’una consulta selec-
tiva. L’internauta pot triar, d’una 
banda, entre els canals principals 
d’actualitat, entrevistes, reportat-
ges i el Retro-visor –un apartat 
que repassa en video la història de 
Montcada–, i de l’altra, els blocs te-
màtics de notícies, societat, cultura 
i esports, amb la possibilitat de fer 
recerques personalitzades. 
A més, l’usuari pot descarregar, 
votar, recomanar o compartir els 
continguts audiovisuals amb les 
xarxes socials (tipus Facebook o 
Twiter), entre d’altres opcions. Una 
de les novetats és que l’apartat de 
videos (www.laveu.cat/tv) permet 
la consulta de les peces, a més de 
per l’ordre cronològic, per nombre 
de visites i de vots, i l’accés a vídeos 

relacionats amb el contingut que 
estigui veient en cada moment. 
  
Doble d’audiència. El web laveu.
cat va néixer l’abril del 2008 i 
registra una mitjana mensual de 
7.650 usuaris únics, que represen-
ten més de 16.300 visites. Els in-
ternatutes consulten unes 50.000 
pàgines cada 30 dies. La dada més 
significativa és que el portal ha du-
plicat l’audiència en un any, ja que 
al març de 2008 tenia 3.500 usua-

ris. “La contínua actualització 
dels continguts i la incorporació 
de vídeos ha propiciat aquest 
creixement”, ha manifestat el di-
rector de Montcada Comunicació, 
Lluís Maldonado. 
Al 2009, el portal multimèdia va 
tancar l’audiència amb més de 
50.000 usuaris únics, 111.000 
visites, prop de 800.000 pàgines 
consultades i més de 13 milions 
de clics. Laveu.cat té una mitjana 
diària de 600 visites. 

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Amb els vídeos de la Festa Major es va donar el tret de sortida als nous canals de ‘la veu.cat’

Silvia Díaz | Redacció

Combinació 
d’oci i treball 
durant l’estiu

Una fórmula per passar l’estiu 
combinant l’oci i la solidaritat és 
el camp de treball. La Regidoria 
d’Infància i Joventut en proposa 
un per als joves de Montcada i 
Reixac, adreçat a reconstruir una 
antiga casa de colònies a Lleida i 
arranjar els jardins i els camins 
per a excursionistes que hi ha al 
voltant de l’edifici. L’activitat tin-
drà lloc del 25 al 31 de juliol a 
la Granja Escola La Manreana, 
a la localitat de Juneda. Es trac-
ta d’una instal·lació que va obrir 
portes al 2007, dedicada al lleure 
a través de l’educació.

Activitats. Durant el matí, els 
participants al camp de treball es 
dedicaran al condicionament de 
l’immoble i a la tarda hi haurà 
activitats d’oci com sortides per 
descobrir l’entorn natural, de 
medi ambient i propostes noctur-
nes. A l’activitat poden participar 
una vintena de joves a partir de 
15 anys, que s’han d’inscriure a 
Can Tauler (Balmes, 16) fins al 
30 de juny. El preu de l’activitat 
és de 190 euros i de 180 euros 
per als socis del Club Jove. 

Silvia Díaz | Redacció

El ‘follonero’ 
visita l’escola 
Elvira Cuyàs

El presentador i guionista Jordi 
Évole, més conegut com ‘El fo-
llonero’, va visitar el 20 de maig 
l’escola Elvira Cuyàs. Els alum-
nes de cinquè i sisè curs –que 
s’havien informat àmpliament 
de la trajectòria d’Évole– van 
poder parlar amb ell i la seva 
entrevista s’inclourà al proper 
número de la revista del col·legi. 
Durant la conversa, els infants 
van conèixer a fons la vida pro-
fessional d’Évole així com alguns 
dels secrets del seu programa ac-
tual, ‘Salvados’, que emet la Sex-
ta. El presentador, molt proper i 
didàctic, va centrar bona part de 
la seva intervenció en la prepara-
ció d’un espai televisiu. 
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Jordi Évole amb un grup d’alumnes
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La Xarxa d’Equipaments posa en 
marxa al juny el programa d’acti-
vitats d’estiu, algunes de les quals 
formen part de la Setmana de pro-
moció de la salut a través de l’acti-
vitat física i l’alimentació saludable 
(veure pàgina 11). Una de les no-
vetats és la primera Mostra Cultu-
ral de Can Cuiàs. El Centre Cívic 
mostrarà al públic un ampli ventall 
d’activitats culturals i socials, algu-
nes de les quals es fan durant tot 
l’any a l’equipament. El dia 14 tin-
drà lloc una sessió de ioga al parc 
del Turó Blau (18.30h) i el 15, un 
taller de primers auxilis (17.30h). 
La resta del programa és una melé 
infantil de petanca (dia 6, 17.30h), 
un taller de capoeira (dia 7, 18h), 
manualitats al carrer (dia 18,a les 
17.30h) i un espectacle de teatre fa-
miliar, el 19 de juny (12h).

Terra Nostra i la Ribera. Pel que fa a 
les activitats promogudes pel Cen-
tre Cívic l’Alzina, el 10 de juny, el 
Grup de Dones de Terra Nostra 
organitza una trobada culinària de 
plats típics d’Andalusia (19h). El dia 
17 hi haurà un monogràfic de cuina 

per preparar les coques cara la re-
vetlla de Sant Joan (18h). Al Centre 
Cívic La Ribera destaca la final del 
mundialet de joves i el lliurament 
de premis, el dia 11 a les 17.30h, i un 
taller de graffiti al carrer, el 16 a les 
18.30h, a càrrec del Grup de joves 
del barri. A partir del juny, l’equipa-
ment acollirà tots els dimecres, de 
17 a 18h, un taller de hip-hop. Tam-
bé s’han programat sessions d’ela-
boració de polseres, per aprendre a 
tenyir samarretes i de cuina.

Actes a la Mina. El programa del 
mes de juny al Casal de la Gent 

Gran arrenca el dia 7 amb la inau-
guració de les exposicions de pintu-
ra a l’oli i de puntes de coixí dels 
cursos que ofereix l’equipament.  El 
12 de juny tindrà lloc  un espectacle 
de play-back, el 12 (18h), que es re-
petirà el dia 17 al Kursaal (19h), en 
el marc de la Festa Major del barri. 
El dia 13 hi haurà una exhibició de 
tai-txí (12.30h) i una festa a l’exte-
rior del Casal, a la tarda. El dia 16 
tindrà lloc una xerrada sobre con-
sells de seguretat (16.30h), a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra, i una jor-
nada de portes obertes al taller de 
memòria, a les 18h. 

Can Cuiàs, l’Alzina, la Ribera i la 
Mina donen la benvinguda a l’estiu

PaRtICIPaCIó CIUtaDaNa

La Xarxa d’Equipaments de Montcada organitza un ampli programa d’activitats a l’aire lliure

Silvia Díaz | Redacció
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Al voltant de 200.000 persones, 
segons la Federació d’Entitats 
Culturals Andaluses a Catalunya 
(FECAC) van participar al Rocío 
a Catalunya, que va tenir lloc del 
20 al 24 de maig als terrenys de 
Mas Duran. El bon temps ha con-
tribuït a augmentar l’afluència de 
públic, entre el qual cada vegada 
hi ha més gent jove. “Les noves 
generacions conservem les tra-
dicions dels nostres pares i una 
d’elles és la devoció per la Ver-
ge del Rocío”, ha explicat Nadia 

Povedano, de l’organització. La 
missa de romeros, celebrada el 
24 al matí, va ser un dels actes 
més multitudinaris de la convo-
catòria, així com la presentació 
de les germandats (dia 22) i la 
missa de l’alba (la matinada de 
diumenge a dilluns). 
El Rocío va comptar amb la 
participació de 21 germandats i 
prop de 160 entitats, entre elles, 
la montcadenca Capricho Anda-
luz. Un any més, la celebració ha 
comptat amb la visita de repre-
sentants polítics catalans.

Silvia Díaz | Mas Duran

39a EDICIó

Milers de persones visiten 
el Rocío de Mas Duran
Els terrenys forestals van acollir 20 germandats i 160 entitats

Dos infants fan un taller al Centre Cívic La Ribera dins del programa d’estiu de l’any passat

Les germandats desfilen en processó a Mas Duran la nit de la missa rociera

Silvia Díaz | Redacció

Tercera edició 
del curs de 
cooperació

L’ong Tazumal, amb el suport de 
la Regidoria de Cooperació, orga-
nitza el 12 de juny la tercera edició 
del curs de cooperació internacio-
nal, que tindrà lloc de 10 a 14h a 
la Casa de la Vila. La formació in-
clou, entre d’altres, conceptes com 
la cooperació descentralitzada, els 
projectes que s’han impulsat des 
de Montcada, els agermanaments 
amb poblacions de l’Amèrica Lla-
tina i el comerç just. Els curs és 
obert a tota la població i les ins-
cripcions s’han de fer a través del 
correu electrònic tazumal_mont-
cada@hotmail.com. 

Visita de l’alcalde de Jocoatique. 
Fins al 3 de juny visitarà Montca-
da i Barcelona una delegació del 
municipi de Jocoaitique (El Sal-
vador) amb el seu alcalde, Walter 
Claus, al capdavant. Convidats 
per Tazumal, els integrants de 
l’expedició s’entrevistaran durant 
aquests dies amb responsables 
del Fons Català de Cooperació i 
amb l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i el regidor de Cooperació, 
Carles Guijarro (PSC), una troba-
da prevista per al 2 de juny.
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Can Sant Joan torna a fer barri amb 
una alta participació a la 35a mostra

FIRa COMERCIaL I D’aRtESaNIa

Un total de 52 artesans, botiguers i entitats van sortir al carrer per mostrar les seves activitats

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Una desfilada de moda amb in-
fants del barri com a models va 
contribuir a fer més participativa 
una activitat plenament consolida-
da com és la Fira Comercial i d’Ar-
tesania de Can Sant Joan que, en 
la seva 35a edició, va reunir el 16 
de maig centenars de persones al 
carrer Reixagó i a la plaça del Bosc. 
Un total de 52 estands de botigues, 
artesans i entitats es van donar cita 
a l’acte. D’aquest, una vintena per-
tanyia a comerços del barri. 
“Sortir al carrer no significa 
vendre de manera espectacular, 
sinó aconseguir que els clients et 
coneguin i se’n recordin de tu 
quan hagin de comprar algu-
na cosa”, va explicar Rafael Do-
mínguez, el president de l’entitat 
organitzadora, l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan. Per 
la seva banda, el regidor de Co-
merç, Joan Carles Paredes (CiU), 
va valorar molt positivament el 
desenvolupament de la fira i va 
lloar la tasca dels comerciants de 
Can Sant Joan. “Muntar una 

fira costa molt però si durant 
l’any vas treballant de forma 
constant, quan arriba el dia la 
gent està  predisposada a col-
laborar”, va manifestar l’edil. 
  
Complements a la Fira. L’Escola 
Municipal de Talla i Escultura, que 
té la seva seu al barri, no falla mai 
a la cita. El director, el mestre ar-
tesà Luis Barbosa, va manifestar 
que la seva presència a l’acte, amb 

alumnes fent un taller de talla de 
fusta en viu, “és una oportunitat 
per tornar al passat, quan els 
artesans obrien les portes del 
seu taller i la gent hi entrava i 
es feien tertúlies”. Per amenitzar 
la matinal, dos músics –un acor-
dionista i un saxofonista– es van 
passejar per tota la Fira, tot i que la 
música també la va portar el grup 
Don Hamaca, que va muntar una 
parada al carrer Reixagó. 
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Les parades de manualitats són un dels atractius de la Fira comercial de Cant Sant Joan

La plataforma ‘Los lunes al sol’ i el 
Front Actiu Català per a la Infor-
màtica Lliure (FÀCIL) són les dues 
darreres incorporacions a la Festa 
de les entitats que la Regidoria de 
Participació Ciutadana organitza 29 
de maig, durant el matí i la tarda, al 
carrer Major i la plaça de l’Església. 
El col·lectiu social aprofitarà l’acte 
per presentar el seu web i posarà 
a la venda material per finançar 
l’organització de la II Marxa con-
tra l’Atur. L’objectiu de la mostra, 
que comptarà amb la participació 
de més de 20 associacions, és mos-
trar el ventall d’entitats existents a 

Montcada. A més de les parades, 
hi haurà actuacions de dansa i de 
dansa, exposicions i tallers.

Crítiques de la Favmir. La Federació 
d’Associacions de Veïns de Montca-
da i Reixac (Favmir) ha renunciat a 
participar a la Festa en considerar 
que “l’Ajuntament ha fet seva la 
mostra reivindicativa d’entitats 
veïnals que organitzàvem cada 
any”, segons el president del col·lec-
tiu, Antonio Cera qui, d’altra ban-
da, nega que “des de la Favmir 
hàgim donat ordres a cap de les 
nostres entitats perquè no parti-
cipin a la Festa”.  

Silvia Díaz | Redacció

NOvEtat

Tot a punt per a la primera 
Festa de les entitats
La Favmir creu que l’acte és una rèplica de la mostra reivindicativa
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Associacions de solidaritat i de cooperació participaran a la primera Festa de les entitats
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>Editorial
Retallades

Los números del PP
Me da la impresión de que el PP nos 
trata como a tontos. Los datos que 
dio la portavoz en su último escrito 
en La Veu sobre la consulta sobera-
nista son falsos. Supongo que debe 
de ser la única política que no sabe 
como va esto de las votaciones y los 
sufragios. A la consulta soberanista 
fueron llamadas 27.448 personas 
y votaron 2.160, o sea, el 7,86%. 
Este es el 100 % de los votos, de los 
cuales 1.906, el 88,32%, fueron a 
favor de la independencia, y  193, el 
8,94%, querían ser España. Sobre 
el resto, quien calla otorga y si no 
quieren otorgar, que no callen. 
Según sus números, si de 27.448 
votan sí 1.906, los que quieren 
ser independientes son un 6,9%, 
mientras el 0,7%, los que votaron 
no, quieren ser España. Siguiendo 
esta forma de mirar los números tan 
particular que tienen los dirigentes 
de PP, les recuerdo algunos datos. 
En las elecciones municipales del 
2007 con un censo de 23.917 vo-
tantes y la participación de 11.709, 
el 48,96%, el PPC consiguió 1.433 
votos, el 12,3% de la participación 
pero solo el 5,9% del total, menos 
votos que los que dijeron sí a la in-
dependencia.
En las autonómicas del 2007, con 
un censo de 5.361.785 y la parti-
cipación de 2.889.067 votantes, el 
53,88%, el PP consigue 283.408 
votos, el 9,9% de la participación 
(por la cual le dan a usted uno de 
los escaños ¿no? Porque si fueran 
del total, como ustedes pregonan 
cuando les interesa, hubiesen con-
seguido un triste 5,2%). 
Estoy a su disposicion para tratar 
este y otros temas en los que nece-
site asesoramiento. Si como usted 
dice, el PP no es nacionalista ¿Por 
qué no dan luz verde a un país fede-

rado? Sería una buen término medio 
¿no?  Por cierto, ¿sabe de lo que le 
estoy hablando? Son datos del Mi-
nisterio del Interior.

Juan Manuel Guerrero 
Montcada

Denuncia
Soy propietaria del bar que está jun-
to a la N-150, en el cruce del ce-
menterio de Collserola y hace meses 
que vengo denunciando la situación 
de degradación en que se encuen-
tra el lugar. Es uno de los principa-
les accesos al municipio y tenemos 
dando la bienvenida a un buen gru-
po de prostitutas junto a una zona 
de vertidos ilegales.
Reiteradamente he dado aviso a la 
Policía Local y a los Mossos d’Es-
quadra de las molestias que esto 
representa para las personas que 
trabajan o viven allí pero no sirve de 
nada. Hace unos días incluso hubo 
un pequeño incendio en la zona de 
vertidos que, en una reunión con el 
alcalde, César Arrizabalaga, y la con-
cejal M. Carmen Porro, se comentó 
que son propiedad del Ayuntamien-
to. Si esto es así ¿cómo se permite 
que haya acumulada basura? Por 
otra parte ¿quién me va a compen-
sar por la mala imagen que supone 
para mi establecimiento tener en 
la puerta prostitutas molestando a 
los clientes? Se quiere fomentar el 
comercio en Montcada y al mío lo 
están hundiendo.

Chari Urdiales
Terra Nostra

Publicidad indeseable
Alguien se ha planteado lo molestas 
que llegan a ser las dichosas “eti-
quetitas” de cerrajeros, que nos 
enganchan con total impunidad en 
cualquier sitio de nuestras casas. 
¿Para cuando una ley que regule 

esta práctica abusiva, sea a nivel 
municipal o estatal? Parece mentira 
que en la era en la que Internet está 
en pleno auge tengamos que aguan-
tar este tipo de publicidad arcaica e 
indeseable. Si todos los comerciantes 
hicieran lo mismo (panaderos, ferre-
teros, electricistas, carpinteros, pin-
tores...) ¿qué pasaría? 

Sebastián López
Montcada

Parques seguros
¿Quién diseña los parques infanti-
les? ¿El que lo hace tiene hijos? ¿Los 
responsables piensan con la cabeza 
o sólo en el dinero que van a ganar? 
¿Cómo se permiten abrir un parque 
infantil rodeado por una carretera, 
un precipicio y plantas con pinchos 
asesinos? Un lugar donde se acumu-
lan jeringuillas, lombrices, heces y 
basura, así es el parque que hay en 
la avenida Europa de Mas Duran. 
Los coches pasan a una velocidad 
increíble, para cruzar por el paso de 
cebra hay que pensárselo. Por favor, 
sean conscientes ¿Hay que esperar 
a que muera un niño para poner 
medidas? Nuestros hijos tienen de-
recho a estar protegidos y a jugar sin 
hacerse daño. Los padres también 
tenemos derecho a solicitar a los 
responsables que cumplan con sus 
obligaciones. No estamos sólo para 
pagar impuestos y para votar cuando 
hay elecciones.

Lourdes O’campo
Mas Duran

Gracias
Quiero dar las gracias a mi querida 
amiga por sus palabras de apoyo en 
La Veu. Quiero dar las gracias a un 
maravilloso ser humano que desde 
hace 38 años me acompaña, esti-
mula, aconseja y comprende y sobre 
todo me ama con un amor íntegro, 

el de verdad, que siempre está, mi 
marido. Gracias a mi queridísima 
hija, estallido de talento, sensibilidad, 
fuerza suave por la delicadeza de sus 
palabras. A mis queridos hijos del 
alma por atravesar cada día el océa-
no con sus palabras para estar a mi 
lado y envolverme con su maravilloso 
cariño, os tengo siempre a mi lado. 
Por mis dos nietas que son mis alas. 
Como no, a mis nueras y mi yerno, 
por su optimismo y apoyo.

 Elena Rodríguez
Mas Rampinyo

Para reflexionar
En la vida, ni todo es blanco, ni todo 
es negro, si no que hay un amplio 
abanico de grises; todo depende de 
cómo se quiera ver. Si que es ver-
dad que hay gente, incluso familia, 
que te sorprende con sus acciones, 
pero estas personas, supuestamente 
altruístas, solamente buscan conse-
guir sus propios intereses. ¿Dónde 
dejan la poca educación de com-
portarse correctamente? Claro que 
pueden parecer personas “excelen-
tes” (en ocasiones puntuales), pero 
muchas otras veces ocultan lo peor 
de ellas mismas. 
Bastante complicada es la vida y la 
misma convivencia, ya sea dentro de 
una familia o en un pueblo entero, 
cómo para ir escudando tonterías del 
que dirán. Señores, que cada uno 
haga en conciencia y sea responsa-
ble de sus propios actos y dejémo-
nos de preocuparnos por lo que se 
dice, así podremos ser más felices. 
Es normal que no a todo el mundo 
le guste como actúa alguien pero, si 
tú estás convencido de lo que haces 
y con ello no atentas contra nadie, 
pues adelante, porque cuerda… el 
primero eres tú.  

C.R.
Montcada

El món local viu amb incerte-
sa aquestes setmanes. L’apro-
vació del decret per lluitar 
contra el dèficit públic ha fet 
saltar totes les alarmes. Les 
retallades als serveis públics 
com la rebaixa dels sous del 
personal de l’administració, 
la disminució de les ajudes 
socials i la congelació de les 
pensions no només no agra-
den, sinó que dibuixen un 
escenari convuls que podria 
desembocar en una vaga ge-
neral, com vaticinen alguns 
sindicats majoritaris. Si hi su-
mem que el govern estatal ha 
anunciat que els ajuntaments 
no podran sol·licitar crèdits a 
llarg termini a partir del proper 
1 de gener, el panorama es 
complica. El crèdit és l’única 
via perquè els consistoris ga-
ranteixin el seu finançament 
per fer front a competències 
bàsiques que, en molts casos, 
pertanyen als governs centrals 
i autonòmics. La capacitat 
d’en deutament ha de ser limi-
tada, però no sempre i, encara 
menys, en temps de crisi. La 
mesura podria portar a la fa-
llida molts ens locals. Aquest 
escenari planteja molts dubtes 
entre la població. Aquesta és 
l’única via per reduir el dèficit 
públic? Ens salvarà de la crisi? 
Preguntes sense resposta, però 
sí amb maldecaps per a una 
part important de la població. 
Calen solucions valentes per 
sortir de la crisi però que no 
vagin en detriment dels ser-
veis públics. Correm el perill 
de crear un peix que es mos-
sega la cua, una espiral peri-
llosa i de greus conseqüències 
socials. Potser combatre amb 
duresa el frau fiscal ajudaria 
a salvar l’economia pública 
d’aquest país, com reclamen 
alguns experts.

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

El proper número, el 18 de juny

Voldria saber quan s’acabarà d’arranjar el principi del carrer Ripoll 
(zona església) ja que a causa del pas de vehicles i les voreres en 
mal estat es dificulta molt el pas sobretot de gent gran que viu per 
aquella zona  Josep Tort, Montcada Centre.

La reurbanització del carrer Ripoll, entre el carrer Major i el car-
rer de Sant Josep, no està inclosa al projecte de remodelació del 
carrer Major, sinó que forma part del projecte urbanístic de la illa 
Domingo Fins. Per qüestions relacionades amb la crisi econòmica 
que pateix el sector, es va produir un alentiment en els terminis 
d’urbanització previstos incialment. No obstant això, està previst 
tenir enllestit l’acabament d’aquest tram de carrer durant l’estiu | 
Sergio Hermoso, President de l’Àrea Territorial (PSC)

el clic

Sot perillós

Sóc veí del carrer Clavell i des de fa 
mesos es reprodueix contínuament 
un sot a l’asfalt de la calçada que 
cada vegada que és reparat torna a 
deteriorar-se en qüestió de dies. 
Les dimensions del sot cada vega-
da són més importants i els vehicles 
fan maniobres impossibles per evi-
tar-lo, posant en perill els que estan 
aparcats i els mateixos vianants.
Quan es repararà de forma integral 
i no amb nyaps com fins ara?
M. A.
Montcada

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

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Compartir sacrificis i esperança
Tots els indicadors apunten que el creixement eco-
nòmic està guanyant força. Espanya ha deixat enre-
re la recessió, però el consum, la inversió i la con-
fiança dels mercats encara són febles. La retallada 
dels salaris dels treballadors públics és una mesura  
avalada per experts i organitzacions internacionals 
i, per donar exemple, serà complementada amb la 
dels càrrecs públics i de confiança i també amb la 
disminució d’aquests càrrecs. Quan tanta gent ha 
perdut la feina, és normal el sacrifici dels que la te-
nen assegurada. La congelació de les pensions no 
considerem que sigui el més oportú. Hi ha marge 

en altres àmbits: el co-pagament d’alguns serveis 
pels que més tenen, l’eficiència en la assignació de 
recursos i no allargar més el braç que la màniga pot 
ajudar a reduir el dèficit que tenim. Acabar amb la 
vergonya de fer préstecs a les organitzacions finan-
ceres per ajudar a pagar les milionàries pensions 
pels seus directius també hauria d’estar en l’agenda 
del govern. En la necessària reforma laboral hem de 
deixar que siguin les organitzacions socials les que 
puguin avançar en la seva definició.
No és fàcil ni senzill reclamar sacrificis, però és honest 
afrontar els problemes de cara i aportar solucions, 

encara que siguin impopulars. L’objectiu de reduir 
el grau d’endeutament de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes i dels Ajuntaments, reorientar la política 
econòmica i sortir amb avantatge de la crisi no ha de 
restar confiança ni ànims, sinó injectar esperances 
en el futur. Òbviament alguna d’aquestes mesures 
són doloroses però es prenen per necessitat. Hi ha 
esperances fundades sobre el nostre creixement 
i comencen a haver signes positius en les nostres 
economies, hem de  confiar en les nostres possibi-
litats. El nostre partit treballarà per fer possible, en 
l’Ajuntament de Montcada, el que aquí proposem.

Adéu alcalde, adéu
Amb motiu de la campanya “Montcada Deci-
deix”, l’alcalde d’Arenys de Munt, Carles Móra, 
va donar a la seu de La Unió de  Mas Rampinyo 
una xerrada en la que va assegurar que el seu 
sou “és el mateix que cobrava quan exercia de 
professor, feina a la que tornaré d’aquí poc més 
d’un any”. Aquesta declaració reforça la idea de 
que la política no és una professió sinó un servei 
a la comunitat, que ha de tenir una compensa-
ció econòmica raonable i una caducitat.
Però no tots els alcaldes pensen el mateix i ni 
molt menys ho practiquen. Hi ha qui el primer 

que fa es incrementar-se el sou, amb la justifi-
cació de dignificar la política municipal, després 
vindrà el cotxe oficial i el xofer, la tarja Visa sen-
se control, etc. Transformen el servei a la co-
munitat en la seva professió i se’ls fa molt difícil 
deixar el càrrec.
Convertir el càrrec polític en una professió és 
allunyar-se de la ciutadania i limitar la participa-
ció és no acceptar la crítica ni la discrepància 
dels adversaris polítics ni, a vegades, dels propis 
companys. No es poden esperar ni agraïments 
ni reconeixements davant d’aquestes actituds, 

han quedat enrera les estàtues a les places i 
els retrats a les escoles, la situació actual ha de 
canviar i la participació ciutadana ha de marcar 
la política del futur.
A Montcada portem ja mesos amb rumors i in-
formacions sobre la marxa del nostre alcalde, 
quan ell sempre ha dit que les eleccions són les 
que posen i treuen els polítics, que el càrrec és 
per quatre anys i que acabarà el seu mandat. 
Però, a vegades, les disciplines de partit passen 
per sobre de les persones i les seves intencions.
Adéu alcalde, adéu.

Socialismo en estado puro
Miles de ciudadanos de Montcada i Reixac se verán 
directamente afectados: estos días hemos sabido que 
los socialistas pretenden llevar a cabo un recorte social 
sin precedentes en toda la democracia con una serie 
de medidas improvisadas, injustas y encima totalmen-
te insuficientes. En lugar de adelgazar su propia admi-
nistración, en lugar de revisar las subvenciones públi-
cas, en lugar de proponer medidas que estimulen el 
crecimiento económico y la creación de empleo, han 
preferido recortar los derechos sociales de los más 
débiles sin recortar primero el gasto de su propio go-
bierno. La situación económica del país es crítica pero 

rebajar las pensiones es socialmente injusto y además 
contrario a la ley. El Partido Popular propone reducir 
los gastos superfluos como ministerios y consejerías 
inútiles, reducir las subvenciones a partidos políticos, 
sindicatos y patronal, reformas estructurales: laboral 
y del sector financiero, reducir las actuales ayudas 
desmesuradas al exterior que causan asombro hasta 
en la opinión internacional... O sea, medidas que no 
supongan aprovecharse de las clases más castigadas 
en la actualidad. Es evidente que ni funcionarios, ni 
pensionistas participaron en las causas de la crisis 
pero la absoluta incapacidad del gobierno socialista la 

vamos a pagar todos y especialmente médicos, enfer-
meros, profesores, bomberos, policías, trabajadores 
de las administraciones públicas... y también nuestros 
mayores, dependientes y enfermos, futuras madres.
Todos estos ciudadanos van a pagar la mala cabeza 
del gobierno socialista: éstas son las verdaderas políti-
cas sociales de las que tanto presumen las izquierdas. 
El partido de los derechos y la protección social, el de 
la ayuda al desamparado, el amigo del gasto público, 
el que nos somete, nos arrebata la libertad y el dinero, 
nos multa, nos prohíbe, nos vigila y nos controla. Y lo 
más grave de todo: nos empobrece cada día más.

Volem que Montcada bategui
Montcada i Reixac ha viscut la Festa Major al car-
rer i la veritat és que en teníem ganes. Compartir 
espais i moments amb molta gent, amb la canalla, 
el jovent, els grans –i més grans– que coneixes o 
tens vistos, i que alhora saluden algú que tu has 
saludat abans, fa que et sentis bé perquè et sents 
a casa. I aquesta sensació és com l’anunci de la 
targeta MasterCard: es pot pagar una orquestra, 
un grup de teatre o un conjunt de música, però el 
sentiment de pertinença, no té preu. 
Aquest sentit de pertinença, que comporta segu-
retat i confiança i que dóna identitat se sustenta 

en la xarxa de relacions que es generen amb la 
interacció de les persones en la quotidianitat i 
espais comuns. Malauradament, la nostra ciutat, 
ja sigui per la ubicació geogràfica, per la configu-
ració urbanística o bé per la dispersió dels seus 
barris va coixa d’una identitat pròpia potent que 
ens faci sentir arrelats a Montcada.
Reforçar aquesta identitat implica tant un esforç 
i una voluntat de l’Ajuntament, com també de la 
mateixa ciutadania. L’Ajuntament ha de tenir cura 
dels espais públics (carrers, places, parcs…), i 
ha d’incidir en el desenvolupament d’una ciutat 

on es fomentin les relacions socials. Des d’Es-
querra entenem que això és possible, entre altres 
actuacions, reforçant el comerç. L’activitat co-
mercial és un dels eixos vertebradors d’una ciutat 
cohesionada, fonamentada en la proximitat i les 
relacions socials que se’n deriven. Per altra ban-
da, els ciutadans i ciutadanes hem de fer nostra 
Montcada, sortint al carrer, passejant, comprant, 
hem de fer que aquesta ciutat bategui, com ho 
ha fet aquests dies de Festa Major.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Montcada en positiu (2)
Per a alguns, quan pitjor, millor! És una actitud 
estesa en alguns partits polítics. No n’hi ha prou 
amb reflexionar sobre el que no va bé, l’impor-
tant és afegir nous problemes als ja existents. 
Amb més o menys fonaments, el que importa es 
allargar la llista dels conflictes.
Si del que es tracta és de tornar al discurs en po-
sitiu de l’austeritat, el rigor i l’eficiència, aquests 
valors haurien d’estar assumits per aquesta 
mena de polítics. Cal recordar que no és obliga-
tori veure-ho tot en negatiu, que no és necessari 
anticipar el drama o l’escàndol quan ni se sap si 

el fet és cert o simplement no existeix. No hi ha 
espera ni necessitat de comprovar res; si s’olora 
a notícia dolenta, millor donar-ho per fet. Així se 
serveix al descrèdit global que aquesta mena de 
polítics, creuen, il·lusos, dóna més rèdit electo-
ral.
Amb l’excusa de la sinceritat i de la transparèn-
cia, amaguen sovint intencions sectàries, res-
sentides i insolidàries que superen de molt la 
pròpia realitat. 
No cal exagerar, ni confabular, ni destruir; amb 
el que ens està passant ja tenim suficient. Quan 

més necessitem de la tranquil·litat per governar 
la ciutat, més ens enfonsem en la histèria tre-
mendista. Quan més ens convindria sumar es-
forços, alguns lluiten per fer-ho impossible.
Que no toca! Que no és el moment! Que el que 
se’ns demana és tot el contrari! I això no es cul-
pa ni de la Unió Europea ni del Fons Monetari. 
El soroll és de collita pròpia i amb denominació 
d’origen! Menys soroll i més Montcada en posi-
tiu! Els ciutadans i ciutadanes us ho agrairan.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Els montcadencs van sortir en 
massa al carrer els dies 21, 22, 
23 i 24 de maig per celebrar la 
Festa Major 2010, que va estar 
marcada pel bon temps i la re-
cuperació del carrer Major com 
a eix central del programa. L’or-
ganització del Mercat Medieval, 
els dos últims dies, va ser clau 
per a la dinamització d’aquest 
espai, que va comptar amb un 
nombroses parades d’artesania, 
una mostra d’oficis, l’escola 
d’escuders per als més menuts 
i l’actuació de còmics, músics i 
malabars a diferents hores del 
dia. Tant l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), com la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), han mostrat la seva sa-
tisfacció per la gran acceptació 
de públic que ha tingut aquesta 
activitat.

Barraques. L’altre punt de refe-
rència va ser l’Espai Barraques, 
gestionat per la Comissió de 
Festes Alternatives (CFA). La 
por taveu, Roser Alcázar, està 
satisfeta de la resposta de públic 
i anima altres entitats a formar-
ne part l’any vinent. L’espectacle 
amb més entrades venudes, 900 
en total, va ser l’Homenatge a 
la Cubana del grup Titelles, a la 
pista coberta municipal.

FESta MaJOR 2010

Per segon any consecutiu, el programa s’ajusta als temps de crisi i implica les entitats locals en l’organització de les activitats

La recuperació del c.Major com a escenari 
i el bon temps afavoreixen la participació

Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

CLOENDA DELS CURSOS
Alumnes de teatre i arts 
plàstiques actuen i exposen

pàg. 21

LES 8 hORES DE ROCk
El festival tindrà lloc el 12 de juny al 
recinte firal del polígon La Granja
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Un dels números que causa més furor entre el públic de l’espectacle ‘Homenatge a La Cubana’ que el grup Titelles de Terra Nostra va representar davant de 900 persones a la pista coberta
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La Festa de l’Escuma, a l’Espai Barraques, va ser força participativa i va acabar amb una bona dutxa freda

L’actriu Mont Plans, pregonera oficial, al costat de l’alcalde, César Arrizabalaga

El Mercat Medieval 
ha convertit el carrer 
Major en l’eix central 
de la festa
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El director de la companyia La Cubana, Jordi Milán, 
va assistir a l’espectacle del grup Titelles, acompanyat 
d’altres membres del grup. Milán, que va rebre un 
obsequi per part de la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral, va elogiar la solvència dels seus imitadors | LG

> La Cubana, convidada d’excepció

la
u

r
a 

g
r

au

La pirotècnica Pablo, d’Astúries, va posar el punt final al programa d’activitats

m
an

u
el

 a
lm

ag
r

o



191a quinzena | Juny 2010 Publicitat

FESta MaJOR 2010

Els millors videos i prop de 100 fotos a
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L’AV Montcada Nova va organitzar la tradicional Arrossada Popular L’Espingari va omplir la plaça de l’Església amb les seves havaneres

La Máquina de Escribir, de Montcada, en un moment del concert Itaca Band va ser un dels grups locals que actuar a l’Espai Barraques

El rei de la Rumba, Peret, va atraure públic de totes les edats a l’escenari de l’Espai BarraquesDurant diferents moments del dia el grup La Torna i els bufons medievals van fer actuacions per al públic familiar que passejava pel Mercat

Els ecoxocs, a l’Espai Barraques, van agradar molt Processó dels més de cent joves que van participar al Correbars, una novetat de la Comissió de Festes Alternatives

El Mercat Medieval i els seus tallers d’oficis van ser una de les activitats més multitudinàries del programa festiu

La Colla de Diables de Can Sant Joan va presentar un nou element lúdic, el Drac d’Aigua, a l’Espai Barraques

Públic infantil d’una sessió de malabars al Mercat Medieval

la
u

r
a 

g
r

au



20 1a quinzena | Juny 2010Cultura

Rius-Camps parla sobre 
la seva darrera traducció

L’Auditori Municipal acollirà el 
2 de juny (19.30h) la presenta-
ció del llibre Lluc. Demostració a 
Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols 
segons el còdex de Beza, del teòleg i 
biblista, Josep Rius-Camps, rec-
tor de Reixac, i la lingüista bíbli-
ca anglesa, Jenny Read-Heimer-
dinger, que el passat febrer van 
rebre el Premi Ciutat de Barce-
lona de Traducció en Llengua 
Catalana. L’obra és el resultat 
de 15 anys de treball en comú 
que han permès oferir una edi-
ció respectuosa amb el Còdex 
Beza, el manuscrit en grec que 
conté la versió més antiga i 
completa dels quatre Evangelis 
i dels Fets dels Apòstols, amb 
notables diferències respecte al 
text bíblic habitual. 

Tesi novedosa. Rius-Camps, que 
farà la presentació del llibre en 
solitari, defensa que els dos 

llibres de Lluc que consten al 
Nou Testament són una sola 
obra: un informe adreçat pel 
rabí jueu Lluc a un sacerdot del 
segle I, que volia proves de la 
messianitat de Jesús. Aquesta 
tesi és una primícia mundial 
que veu la llum en català.

tEOLOGIa

Laura Grau | Montcada

El rector de Reixac defensa una tesi novedosa sobre Lluc
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L’autora de ‘La maternitat d’Elna’ 
farà una xerrada a la Casa de la Vila
assumpta Montellà rescata un episodi desconegut dels camps de refugiats republicans

CERCLE CULtURaL

La historiadora Assumpta 
Montellà (Mataró, 1958) visita-
rà  Montcada l’11 de juny per 
parlar de l’assaig La maternitat 
d’Elna (Casa de la Vila, 19h), 
que rescat un dels capítols més 
dramàtics, tendres i desconeguts 
de la nostra postguerra. Entre 
1939 i 1944, la suïssa Elisabeth 
Eidenbenz va salvar la vida de 
600 infants. Eren els fills de les 

exiliades catalanes i espanyoles 
que malvivien en els camps de 
refugiats republicans de Sant 
Cebrià de Rosselló, Argelers i 
Ribesaltes, i que van tenir la sort 
de ser acollides a la maternitat 
que va crear aquesta infermera. 
Montellà és autora de diversos 
treballs històrics sobre la guerra 
civil espanyola i està vinculada 
al moviment de recuperació de 
la memòria històrica. 

Laura Grau | Redacció

El montcadenc Antonio M. Agea 
presenta ‘El traje de los funerales’
La novel·la narra la història d’amor entre un home turmentat pel passat i una prostituta

LItERatURa

La història d’amor entre un 
home turmentat pel passat i una 
prostituta és el fil argumental  
d’El traje de los funerales, prime-
ra novel·la d’Antonio M. Agea, 
montcadenc de tota la vida, 
que viu a Cerdanyola des de fa 
quatre anys. Agea va abando-
nar els estudis als 16 anys i va 
treballar a feines molt diferents, 
des de rentaplats fins a xef de 
cuina, carter, vigilant i mecànic. 
La majoria de personatges que 
apareixen a la novel·la els va 
conèixer durant la seva variada  
trajectòria laboral. “Sempre 
he  tingut imaginació i m’ha 
agradat llegir, però no havia 
escrit mai, fins que un dia 
vaig sentir la necessitat d’ex-
plicar les meves vivències”, 
ha destacat l’autor. 

Aposta literària. Fa un any va dei-
xar la seva feina a la fàbrica Seat 

i va decidir dedicar tot el seu 
temps a l’escriptura. El resultat 
és una obra repleta de perso-
natges extrems i històries  que 
freguen la irrealitat. “M’agra-
da portar les situa cions al 
límit i moure’m en la fràgil 
línia que separa la realitat de 

la  ficció”, ha explicat l’autor 
que presentarà el seu primer lli-
bre l’11 de juny a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada (19h). 
Agea també té un blog (eltrajede-
losfunerales.blogspot.com) on cada 
dia ofereix una petita història o 
reflexió als seus lectors. 

Laura Grau | Redacció

Agea posa amb un exemplar de la seva primera novel·la a la Ribera, el barri que l’ha vist créixerMossèn Rius amb un exemplar del llibre
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La historiadora Assumpta Montellà
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La Coral Mare de Déu del Turó actuarà el 6 de juny per primera vegada 
a l’Espai Cultural Kursaal (12.30h) en el marc dels actes del seu trentè 
aniversari que culminaran al desembre vinent amb un concert especial 
de Nadal. Els 24 cantaires que componen l’entitat actuaran amb la 
Coral Nou Món del Guinardó, una formació de veus femenines amb qui 
ja ha actuat en anteriors ocasions i que té el mateix director, el flautista 
de bec i cantant, Antoni Trigueros | LG

> La Coral Mare de Déu del Turó, al kursaal
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La ‘cantaora’ Sara Flores 
actuarà a l’Espai kursaal  

Membre de la família de Car-
men Amaya, el nom de Sara 
Flores comença a sonar amb 
força en el món del flamenc. 
La jove cantaora gitana actuarà 
al Kursaal l’11 de juny (22h) 
acompanyada pel guitarrista 
Juan Cortés, deixeble de Ma-
nolo Sanlúcar, i el percussio-
nista Manolo Benítez. Els crí-
tics destaquen l’expressivitat i 

la potència sonora de l’artista 
que ja compta amb un ampli 
historial d’actuacions i enregis-
traments. Ha col·laborat amb 
artistes de la talla de Ginesa 
Ortega, Juana la del Revuelo i 
Miguel Poveda i ha actuat a les 
companyies d’Antonio Canales, 
Somorrostro i Con Buen Pie. El 
seu “quejío” i la seva entonació 
s’han comparat amb les grans 
cantaoras flamenques.

FLaMENC

Laura Grau | Montcada

La jove és una de les noves veus del panorama flamenc

Les activitats de cloenda comencen
amb ‘Troianes’, del taller de teatre
La casa de la Vila, l’auditori i el Kursaal acolliran mostres dels alumnes d’arts plàstiques 

CURSOS DE CULtURa

Una versió lliure de l’obra 
‘Troia nes’, el 30 de maig a 
l’Auditori (19h), inaugura les 
activitats de cloenda dels cur-
sos i tallers de la Regidoria de 
Cultura. El text d’Eurípides 
aborda la tragèdia de les dones 
que a l’Antiga Grècia eren con-
siderades botí de guerra pels 
vencedors. “Hem volgut crear 
un espai de reflexió sobre el 
dolor de la guerra,  un tema 
de rabiosa contemporaneïtat 

tot i que hagin passat dos mil 
cinc cents anys”, ha explicat 
el professor de teatre Climent 
Sensada. La preparació de 
l’obra també ha permès la col-
laboració d’alumnes d’altres ta-
llers de cultura com els de cant, 
que han fet una composició 
coral per al muntatge, i els de 
Photoshop, que han dissenyat 
el cartell. 

Mostres. Els alumnes d’aquest 
curs de fotografia digital i els 

del taller d’art infantil inaugu-
ren una exposició a la Casa de 
la Vila el 9 de juny (19.30h). 
Els dels tallers de pintura per a 
joves i adults ho faran a l’Audi-
tori el 10 de juny (19.30h). El 
Kursaal acollirà la mostra dels 
alumnes del Taller de talla i es-
cultura, que s’inaugurarà el 8 
de juny (19.30h), i una xerrada 
sobre fotografia i escultura el 15 
de juny (20h) a càrrec de Jorge 
Egea, escultor i professor de la 
Universitat de Barcelona. 

Laura Grau | Redacció

Alumnes del taller de teatre, assajant l’adaptació lliure de l’obra ‘Troianes’ que estrenaran el 30 de maig  a l’Auditori amb motiu de la fi de curs

La cantaora gitana Sara Flores pertany a la nissaga de Carmen Amaya
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DIa INtERNaCIONaL DELS MUSEUS
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La directora del Museu destaca 
l’acceptació que té l’equipament
Un taller d’arqueologia i una exposició sobre els bitllets republicans centren la celebració 

“Formar part de la Xarxa de 
Museus de la Diputació ens 
ha permès disposar de més 
recursos materials i humans 
per fer difusió del nostre lle-
gat”. Així es va expressar el 16 
de maig la directora del Museu 
Municipal, Mercedes Durán, 
amb motiu del Dia Internacio-
nal dels Museus. “Els escolars 
ens coneixen –la guia educativa 
inclou activitats al Museu– i els 
ciutadans van descobrint que 
som aquí, a la Casa de la Vila 
i que tenim moltes coses a ex-
plicar”, va afegir Durán. Els 
responsables de l’equipament 
van organitzar una matinal de-
dicada a l’arqueologia, amb un 
taller per a nens al carrer Ma-
jor. Durant la jornada també es 
va lliurar el premi del concurs 
‘Busca la joia del Museu’. El 
lot de material va ser per a la 
montcadenca Laura Prieto.  

Exposició. El 18 de maig, dia ofi-
cial de l’efemèride, es va inau-

gurar al Museu una exposició 
titulada “Coincidències insòli-
tes. El paper de la República”. 
que es podrà visitar fins a mit-
jan de juny. En aquesta ocasió 
els museus de Montcada i del 
Prat de Llobregat posen en 
comú el paper moneda editat 
pels respectius ajuntaments 
republicans durant la Guerra 
Civil espanyola. L’acte va ser 
presentat pel tècnic del Museu, 
Dani Moly.

Silvia Díaz | Montcada

Una pujada en globus per a la mainada (18.30h) és la novetat de l’edició 
del 2010 de la Festa de la primavera, que organitza l’AV de Montcada 
Nova-Pla d’en Coll. La celebració tindrà lloc el 5 de juny al Camí de la Font 
Freda, davant el pavelló Miquel Poblet. L’activitat inclou un sopar a l’aire 
lliure, amb una botifarrada, al preu d’un euro, i també hi haurà servei de 
bar. A les 23h tindrà lloc el ball, amb l’orquestra El Cairo | SD

L’Associació Amics de Reixac organitza una nova edició de l’Arrossada 
popular el 13 de juny a l’esplanada de l’església. Com sempre, l’entitat 
aprofitarà l’esdeveniment per celebrar l’assemblea anual de socis (11h). 
A les 12h hi haurà sardanes amb la Cobla Premià i a les 14h, el dinar de 
germanor. A la tarda el duet l’Esquitx amenitzarà el ball de festa. Els tiquets 
es poden retirar amb antelació al despatx parroquial els dies 2 i 9 de juny, 
a partir de les 19h. El preu per persona és de 12 euros | LG

> Els Amics de Reixac fan la trobada anual

> Festa de la primavera de Montcada Nova

> giravolt obre les inscripcions al seu casal
L’Associació musical Giravolt organitza una nova edició del Casalet d’estiu 
musical per a nens d’entre 3 i 12 anys que es durà a terme del 28 de juny 
al 23 de juliol de dilluns a divendres de 9 a 13.30h. El preu és de 70 euros, 
amb un 15% de descompte per als germans. D’altra banda l’entitat farà el 
recital de final de curs el 13 de juny al Kursaal (12.30h) | LG

Nou cicle de 
visites guiades 
a la Casa de 
les Aigües
Els interessats a conèixer la 
Casa de les Aigües tenen una 
nova oportunitat els dies 3, 10 
i 17 de juny i 1, 8, 15, i 22 de 
juliol.  Les visites començaran 
a les 18h i tindran un preu de 
3 euros per persona. Les ins-
cripcions es poden formalitzar 
al Museu Municipal (935 651 
121) o bé a l’Espai Cultural 
Kursal (934 451 888). Com a 
novetat i només per a grups a 
partir de 15 persones, també 
s’organitzaran visites concerta-
des a la Montcada modernista 
que tindran un preu de 4 euros 
per persona i finalitzaran a la 
Casa de les Aigües | LG

Es convoca 
un concurs de 
fotografia per 
fer el calendari

Amb l’objectiu de seleccio-
nar les 12 fotografies que il-
lustraran el calendari 2011 de 
l’Ajuntament, s’ha convocat un 
concurs de fotografia adreçat 
a majors de 12 anys. Les imat-
ges han de ser inè dites i han de 
mostrar indrets del municipi. 
També han d’anar acompa-
nyades d’un títol o peu de foto. 
Els treballs, un per concursant, 
es poden presentar mitjançant 
el correu electrònic a l’adreça 
calendarimir2011@montcada.org, 
afegint les dades personals de 
contacte, o bé, personalment en 
suport digital a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana. 

Veredicte. Entre les 12 fotogra-
fies seleccio nades, el jurat esco-
llirà la que il·lustrarà la portada 
de l’almanac. La data límit per 
participar és el 30 de setembre. 
El jurat estarà format per mem-
bres de l’Agrupació Fotogràfica 
de Montcada, de Montcada 
Comunicació i de la Regidoria 
de Cultura i el veredicte es farà 
públic el 15 d’octubre.  

Laura Grau | Redacció

Els nens van poder convertir-se en arqueòlegs gràcies al taller organitzat pel Museu

Exposició sobre els bitllets republicans
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Una visita guiada a la Casa de les Aigües 
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> Nova exposició de Raquel Amigo a Can Tauler
Del 31 de maig  al 15 de juny es pot visitar a Can Tauler l’exposició de di-
buixos, olis i collages de la montcadenca Raquel Amigo, alumna del taller 
d’arts plàstiques d’Eva Sereno, que alhora imparteix classes de manuali-
tats al Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra | LG

> Darrera sessió del cicle ‘Coses que passen’
L’1 de juny tindrà lloc l’última sessió de la temporada del cicle Coses que 
passen que promou l’AV Can Sant Joan a l’Espai Cultural Kursaal (20h). El 
narrador Pep Martínez explicarà una història titulada ‘Un pastor alemany’, 
que transcorre a la Segona Guerra Mundial | LR
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LES 8 HORES DE ROCk
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Les bandes Fuckop Family i Narco, 
plats forts de la dinovena edició
El cartell el completen Pan de Higo i Lilith, de Barcelona, i els grups locals Silv Zylia i Tootenso

Imatge promocional d’un dels plats forts de Les 8 Hores de Rock, Fuckop Family, d’Alacant, que aposta per lletres crítiques amb el sistema

La Coordinadora de Grups de 
Rock de Montcada i Reixac ul-
tima els preparatius de la dino-
vena edició de Les 8 Hores de 
Rock, que tindrà com escenari 
novament el recinte firal del po-
lígon industrial La Granja. “Tot 
i no ser la ubicació més idò-
nia, perquè no hi arriba cap 
mena de transport públic, 
tenim moltes ganes que surti 

bé”, ha explicat Eva Murillo, 
de la Coordinadora. Enguany 
els plats forts del cartell són les 
bandes Fuckop Family i Narco.

Fusió d’estils. Fuckop Family, 
provinent d’Alacant, es caracte-
ritza per les lletres reivindicati-
ves i la fusió d’estils, que van 
des del hardcore, el rap metal 
i el funk fins a la música elec-
trònica. Narco, d’origen sevillà, 

aposta pel rap metal. Els seus 
temes aborden les experièn-
cies psicotròpiques, el negoci  
del narcotràfic i el rebuig a 
l’autoritat. El programa també 
compta amb les bandes de rock 
urbà Pan de Higo i Lilith, de 
Barcelona, i dos components 
de la Coordinadora, Silv Zylia 
i Tootenso. “Creiem que és un 
bon cartell que pot atraure 
força públic”, ha dit Murillo.

Laura Grau | Redacció

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Entre els anys 1982 i 1984 la festa es va ubicar a l’esplanada del Castell de Terra Nostra

A causa de l’increment de la pre-
sència d’entitats i cases regionals 
andaluses al cinturó de Barcelona, 
el 1972 neix la voluntat de reviure 
la romeria del Rocío a Catalunya, 
manifestació popular que barreja 
sentiments religiosos i folclòrics. 
En aquests primers anys la pere-
grinació s’estén per Castelldefels, 
Gavà i Bellaterra, entre d’altres po-
blacions. Al 1982 arriba a Montca-
da, a l’esplanada del Castell, on es 
mantindrà fins al 1984. La coinci-
dència de dates amb la Festa Ma-
jor local, va fer que les previsions  
d’assistència es desbordessin i 
el veïnat comencés a queixar-se.  
Jaume Relat, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament als vuitanta, va 
intercedir en el conflicte a poques 
setmanes d’una nova edició de la 
festa. 

Pujol, intermediari. El consistori 
va demanar als organitzadors que 
el Rocío es fes fora de Montcada, 
però les germandats van al·legar 
falta de temps per trobar una nova 
població. “El president Pujol en 
persona em va trucar a casa per 
mirar de forçar un acord amb els 

responsables, que havien  dema-
nat la seva intervenció” –explica 
Relat. La solució va passar per 
ubicar aquell any el Rocío al polí-
gon de La Ferreria de forma provi-
sional, amb el compromís que fos 
l’última vegada. Després de fer-
se a d’altres municipis del Vallès 
com Santa Perpètua de Mogoda 
i Montmeló, la festa va retornar a 
Montcada al 2001, als terrenys de 
Mas Duran on encara s’hi celebra 
avui dia.

El Rocío, barreja de religió i folclor

Hermandad de Santa Coloma, arribant a l’esplanada del Castell de Terra Nostra al 1983
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agenda
laveu.cat/agenda

I festa de les Entitats
Organitza: Regidoria de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament

29 DE MAiG, 10h
C. MAJOR i PLAçA DE L’ESGLéSiA

14 DE JUny, DE 17 A 21h
CASA DE LA viLA

28 l divendres
Hora del conte. ‘La princesa i la sal’ a 
càrrec de Carme Bruguerola. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Balls. De festa major. Hora: 22h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: 
AV Terra Nostra.

29 l dissabte
Festa. De les entitats. Hora: 10h. Lloc: 
c. Major i plaça de l’Església. Organitza: 
Regidoria de Participació Ciutadana.

Visita. Ruta per les farmàcies mode-
nistes de Ciutat Vella. Hora: 11h. Lloc: 
Ronda Sant Pere amb carrer Bruc.

Sortida. Montcada amb bici, de Mas Du-
ran a Ripollet. Hora: 16h. Lloc: Davant del 
pavelló Miquel Poblet. 

30 l diumenge
Visita. Al barri de la Barceloneta. Hora: 
11h. Lloc:  Sortida metro Barceloneta. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Troianes’, a càrrec dels alumnes 
del taller de teatre de la Regidoria de 
Cultura. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

1 l dimarts
Vetllada poètico-musical. ‘El pastor ale-
many’, dins del cicle Coses que passen. 
Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

2 l dimecres
Xerrada. “L’experiència del càncer de 
mama. Aspecte psicosocials”, a càrrec 
d’Eva Rodríguez, de l’AECC. Hora: 18h. 
Lloc: Casa de la Vila

Presentació. Del llibre “Lluc. Demos-
tració a Teòfil’, a càrrec de Josep Rius-
Camps. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

3 l dijous
Presentació. Del llibre ‘Mujeres, salud y 
poder’, de Carme Valls: 17h. Lloc: Casa 
de la Vila.

5 l dissabte
Festa. De la primavera, amb pujada 
amb globus, sopar i ball. Hora: 18.30h. 
Lloc: Camí de la Font Freda. Organitza: 
AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

6 l diumenge
Concert.  Del trentè aniversari de la Coral 
Mare de Déu del Turó. Hora: 12.30h. Lloc: 
Kursaal.  

8 l dimarts
Inauguració. Exposició dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Talla i Escultura.
Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

9 l dimecres
Inauguració. Mostra dels alumnes del taller 
d’art (de 8 a 11 anys) i Photoshop bàsic. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila. .

10 l dijous
Inauguració. Cursos i tallers per a joves i 
adults. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

11 l divendres
Presentació. Del llibre ‘La maternitat 
d’Elna’, a càrrec d’Assumpta Montellà. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

ajuntament 935 726 474

ambulàncies 061

atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Te
lè

fo
ns

 d
’in

te
rè

s
Jornada de donacions 
de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

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

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

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

Exposició 

TALLERS 
DE pINTURA 
de la Regidoria de cultura
10 de juny, 19.30h 

Mostra del 
Taller d’art 
infantil 
i del curs de 
photoshop 

9 de juny, 19.30h

teatre 
TROIANES
alumnes del Taller de teatre 
de la Regidoria de cultura
30 de maig, 19h

sala 
principal

FLAMENC
sara flores trio
11 de juny, 22h  
sala Joan Dalmau

Exposició de l’escola 
municipal de talla 
i escultura
8 de juny, 19.30h
sala sebastià Heredia

28 29 30

4 5 61 2 331

118 9 107

Duran J.Vila J.Vila

rivas Duran Duranrecasens V.nieto J.relatguix

J.relatguix recasens V.nietopardo rivas rivas

12 13

1815 16 1714
J.Vila pardo guix V.nietorecasens J.relat

19
J.relat

20

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

         maig/juny
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L’emoció està servida a les dues 
últimes jornades de Primera 
Catalana. El CD Montcada 
viurà un final d’infart ja que es 
troba a la cinquena posició per 
la cua d’una classificació d’on 
baixaran sis equips a causa 
dels descensos compensats de 
categories superiors. Els mont-
cadencs han de guanyar els 
dos partits que resten i esperar 
l’ensopegada dels rivals que 
els precedeixen per assegurar-
se la permanència. A falta de 
dos partits, els verds tenen 39 
punts, empatats amb el Maria-
nao Poblet i són a tres de di-
ferència del Gimnàstica Iberia-
na i a quatre de la salvació, que 
ara està en mans del Peralada. 

A la pròxima jornada, el 30 de 
maig, els homes que dirigeix 
Jaume Creixell visitaran el 
camp del Banyoles, el penúltim 
amb 35 punts. Un altre partit 
important per als interessos 
dels locals serà el que juguin el 
Vilassar de Mar, antepenúltim 

amb 37 punts, contra el Gim-
nàstica Iberiana. Ja a l’últim 
matx de lliga, previst el 6 de 
juny, els verds acomiadaran la 
temporada a l’estadi de la Fe-
rreria amb la visita del Poble 
Sec, que no es juga res ja que 
és el dotzè classificat amb 45 
punts. 

Probabilitats. Els càlculs del 
tècnic només contemplen una 
possibilitat: guanyar els sis 
punts en joc. “Estic convençut 
que seguirem a Primera 
Catalana si sumen els dos 
triomfs”, ha dit Creixell, qui 
confia plenament en la plan-
tilla per sortir a jugar aquests 

dos enfrontaments “com una 
final”. El CD Montcada ha 
tingut enguany molta mala sort 
amb les lesions. Al darrer matx 
disputat a l’estadi de la Ferre-
ria contra el Santfeliuenc (3-0), 
Creixell tenia a la grada un to-
tal de vuit jugadors: Tamudo, 
Iván, Cussó i Serra –que han 
passat per quiròfan– a més de 
Pol, Fran, Rubén i Tardío.
Els verds esperen repetir a les 
dues últimes jornades el resul-
tat i el bon joc exhibit a casa 
davant un rival que està situat 
a la part alta de la taula. L’estadi 
es va omplir de gom a gom per 
animar els jugadors en una jor-
nada amb entrada gratuïta.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUtbOL. PRIMERa CataLaNa

Esports
laveu.cat/esports

MILLA URBANA
La cursa de Festa Major és 
un èxit de participació amb 
prop de 250 atletes arribats

BICICLETADA pOpULAR
La passejada per la llera del riu 
Besòs, feta el 16 de maig, aplega 
un total de 1.500 corredors

pàg. 29 pàg. 29

El CD Montcada patirà fins 
al final per la permanència
Els verds són els cinquens per la cua d’una classificació d’on baixaran 6 equips
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El CD Montcada té un final de temporada d’infart per intentar salvar la Primera Catalana

FUtbOL. PRIMERa tERRItORIaL

El Sant Joan es juga el descens a casa 
La UE Sant Joan Atlètic es ju-
garà tota la temporada al da-
rrer partit de la lliga, el 30 de 
maig al camp municipal del ba-
rri (12h). Els homes d’Oswaldo 
Leboso han de guanyar el Sant 
Ignasi, el cinquè classificat, per 
aconseguir la permanència a la 
categoria. A causa dels descen-
sos compensats de categories 
superiors, podrien arribar a 
baixar fins a sis clubs, per tant, 
els locals han d’assegurar-se la 

setena posició, que ara tenen a 
tres punts. La Unió –amb 37 
punts– també estarà pendent 
en la darrera jornada de lliga 
dels enfrontaments dels dos ri-
vals directes: el Santvicentí (39 
punts) es desplaçarà al camp 
del Bon Pastor –al mig de la 
taula sense res en joc– i el Poble 
Sec (40 punts) visitarà el Júpi-
ter, el líder que ja ha aconseguit 
l’ascens a Preferent. 
El Sant Joan no ha sumat cap 
punt als dos darrers partits 

amb derrotes a casa contra 
l’Argentona per 1-2 i al camp 
del Sant Crist Moldàvia –an-
tepenúltim amb 35 punts– per 
2-1. 
D’altra banda, el Sant Joan dis-
putarà el 5 de juny a les 17h 
un partit amb un equip de la 
Fundació Projecte en el marc 
del conveni amb aquesta enti-
tat que es dedica a ajudar per-
sones drogodependents. A les 
19h, La Unió jugarà un amis-
tós contra el Palau-Solità.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els verds visitaran el 
camp del Banyoles i 
rebran el Poble Sec al 
darrer matx de lliga a 
l’estadi de la Ferreria
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El Sant Joan ha de guanyar el darrer matx
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El Mausa és a dos punts del 
segon a falta de dos partits
L’equip de Juan antonio Jaro va guanyar el Lloret, fins llavors tercer, per un clar 7 a 4

L’FS Mausa Montcada ha donat 
un pas de gegant en les seves 
aspiracions per pujar a Primera 
A després de superar el 22 de 
maig al pavelló Miquel Poblet 
el Lloret, fins ara el tercer clas-
sificat, per 7-4, en un gran matx 
dels montcadencs. L’equip, sota 
la direcció del tècnic Juan Anto-
nio Jaro, es troba a tan sols dos 
punts del segon amb l’objectiu 
d’acabar, com a mínim, tercer 
per tenir opcions d’ascendir en 
el cas d’alguna renúncia de la 
categoria superior, ja que només 
aconseguirà l’ascens matemàtic 
el primer de la taula, el Sabadell, 
que ja és matemàticament equip 
de Primera A. 

Pel que fa al matx contra el Llo-
ret, el Mausa no va començar 
molt bé ja que va encaixar un 
parcial de 0-2 als primers 8 mi-
nuts. Però, els montcadencs van 
millorar el joc anant de menys a 
més i van ser capaços d’igualar 
el rival abans del descans.

Segona part. La igualtat es va 
mantenir fins als últims 9 minuts, 
que es va arribar amb un mar-
cador de 4-3. A partir d’aquí, el 
Montcada, molt inspirat en atac, 
va sentenciar l’enfrontament 
amb tres gols més. El rival en-
cara va fer el darrer tant als 
últims instants. “Vull destacar 
el treball de tot l’equip, estic 
molt content”, ha dit Jaro. A 

les dues últimes jornades de lli-
ga, el Mausa visita la pista del 
Sabadell, i rep al darrer partit el 
Factory, el cuer encara amb op-
cions de salvar la categoria. Per 
a l’entrenador, és molt important 
guanyar a Sabadell. “Si sumem 
els tres punts, tindríem ja un 
peu i mig a Primera A, perquè 
l’últim dia juguem a casa con-
tra els últims”, ha dit Jaro. El 
Mausa també estarà pendent de 
l’enfrontament entre el Lloret i 
el Can Massuet –cinquè i segon, 
respectivament– que es jugarà a 
la penúltima jornada. “Ens in-
teressa que guanyi el Lloret, 
perquè així passaríem el Mas-
suet si nosaltres superem al 
Sabadell”, opina el tècnic.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Els jugadors del Mausa celebrant el triomf davant del Lloret, un rival directe, per 7 a 4

FUtbOL SaLa. PRIMERa b

bÀSQUEt

El Valentine es classifica al 
vuitè lloc de primera Catalana

El Valentine ha quedat vui-
tè a la classificació general de 
Primera Catalana després de 
disputar els dies 15 i 16 de 
maig la lligueta amb els tercers 
classificats dels altres dos grups 
de la categoria, el Roser, que 
ha guanyat la competició, i el 
Reus, tercer classificat. Aques-
ta lligueta tenia com a objectiu 
saber quins equips pujarien en 
el cas que hi hagués alguna re-
núncia de la Copa Catalunya. 

Els resultats. A la pista del 
Reus, els montcadencs van 
perdre dissabte contra el Roser 
per 80 a 74, mentre que el Va-
lentine es va imposar als tarra-
gonins per 106 a 92 al dia se-
güent. “Estem molt contents 
per aquesta vuitena posició i 
tinc confiança en pujar a la 
Copa Catalunya”, ha mani-
festat l’entrenador del Valenti-
ne, Joan Cortés. Pel que fa als 

partits, el tècnic ha explicat que 
els rivals “eren els dos molt 
durs” i que al partit contra el 

Roser “ens va faltar concen-
tració, però contra el Reus 
vam jugar molt bé”.

Silvia Díaz  | Redacció

L’equip local va quedar en segona posició a la lligueta dels tercers, disputada els dies 15 i 16

El Santa Maria baixa a 
la Tercera Territorial

FUtbOL. SEGONa tERRItORIaL

La UE Santa Maria ja és un 
equip de Tercera Territorial. 
Els homes de José Luis Sánchez 
són els últims classificats del 
Grup Sisè de Segona amb 26 
punts, a manca d’una jornada 
perquè acabi la competició. Els 
montcadencs acabaran la lliga 
com a cuers, ja que el penúltim 
i l’antepenúltim classificats su-
men 30 punts. Als dos darrers 
partits, el conjunt de Terra 

Nostra va tornar a encaixar 
dues noves derrotes. En la seva 
visita al camp del Tibidado-
Torreromeu de Sabadell, el 
Santa Maria va perdre per 4-3. 
A l’últim matx a l’estadi de la 
Ferreria, una setmana després, 
l’equip no va tenir cap opció 
amb l’Andalucía de Barberà (0-
3). L’entrenador afirma que la 
plantilla està molt decebuda pel 
descens: “Volem que s’acabi 
ja aquest malson”.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El capità Raúl Ortega ha estat una de les peces claus del Valentine d’aquessta temporada
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FUtbOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Escola perd 
amb La Canya 
al darrer minut 

L’equip femení de l’EF Mont-
cada va perdre per 4-5 amb La 
Canya amb un gol al minut 93. 
Al darrer matx de la tempo-
rada a casa, les noies de Pere 
Ricart van sortir al camp una 
mica fredes, fet que va aprofi-
tar el rival per establir un 1-3 
a la mitja part. A la represa, La 
Canya encara va ampliar la di-
ferència amb un gol més, però 
als darrers 20 minuts, l’EF va 
despertar i va aconseguir igua-
lar el marcador a 4. Quan ja 
semblava que aquest seria el 
resultat, La Canya va fer el gol 
de la victòria, una gerra d’aigua 
freda per a les jugadores mont-
cadenques. 

El Santa Maria ja és equip de Tercera
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El bon temps va afavorir que la 
VIII Bicicletada popular per la 
llera del Besòs, el 16 de maig, 
hagi estat un èxit. Un total de 
1.500 persones va participar a 
l’activitat, que consistia en una 
passejada per la llera del riu des 
de Granollers fins a Sant Adrià, 
passant per Montcada i Reixac. 
La pedalada és una activitat que 
organitza la Diputació de Bar-
celona amb la col·laboració dels 
ajuntaments per on discorre la-
marxa cicloturista, el Consorci 
per a la Defensa de la Conca del 
Besòs i la Federació Catalana de 
Ciclisme | SD

bICICLEtaDa PEL bESÒS 

atLEtISME

Juan Luis Ramón i Susana Armengol 
guanyen la cinquena Milla Urbana 
Juan Luis Ramón, del Club At-
letismo Bahía de Algeciras, i Su-
sana Armengol, del Corredors.
cat, s’han adjudicat la cinquena 
edició de la Milla Urbana de 
Montcada, disputada el 23 de 
maig amb motiu de la Festa 
Major. A la cursa absoluta mas-
culina, el segon classificat va ser 
el montcadenc Carles Cera, de 
la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), que va optar al triomf 
final fins als darrers instants. 
La Milla ha estat de nou un 
èxit de participació, amb més 
de 250 atletes arribats entre les 
diferents categories. Als resul-
tats, cal destacar la victòria a la 
cursa infantil de Yeli Sagna, de 
la JAM. “La valoració és molt 
positiva perquè ha augmen-
tat la participació a les curses 
populars, que és el que més 

ens interessa per promoure 
l’atletisme entre la ciutada-
nia”, ha dit el president de la 

JAM, Ildefonso Teruel, qui ha 
avançat que l’organització es-
tudiarà la viabilitat d’incloure 

la Milla de Montcada al Cam-
pionat de Catalunya d’aquesta 
distància.

Sílvia Alquézar  | Montcada 

Susana Armengol, amb el dorsal 1417, liderant la cursa de fèmines
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HaNDbOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle Iste, a 
semfinals de la 
Copa Federació

La Salle Iste s’ha classificat per 
a la semifinals de la Copa Fe-
deració després d’eliminar en 
quarts el Tortosa per 28 a 18 
en un únic matx jugat el 22 de 
maig al pavelló Miquel Poblet.  
Les noies d’Esperanza Hoyos 
no van sortir a la pista mas-
sa inspirades, amb un parcial 
de 0-2. Però, a partir d’aquí, 
l’equip va reaccionar, va domi-
nar el ritme de l’enfrontament 
fins a situar-se a la mitja part 
amb un 16-10 en el marcador. 
A la represa, les locals no van 
tenir cap problema per admi-
nistrar i, fins i tot, ampliar fins 
a 10 gols la diferència.
La Salle Iste jugarà la semifinal 
de la Copa a la pista del Vall-
doreix el pròxim 30 de maig. 
A l’altra partit d’on sortirà el 
segon finalista, el Sant Vicenç 
rebrà el Canovelles.

IRONCat L’aMPOLLa

El montcadenc 
Juan Toledano 
acaba la prova
L’atleta montcadenc Juan Tole-
dano, de 45 anys, ha acabat la 
prova Ironcat l’Ampolla, dispu-
tada el 16 de maig. L’esportista 
de Terra Nostra va invertir un 
registre de 14 hores i 14 minuts 
per fer les modalitats incloses a 
la competició: nedar 3’8 quilò-
metres, fer 180 quilòmetres en 
bicicleta de carretera i córrer 
una marató | SA

L’atleta local Juan Toledano
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> Èxit del Lee Young a l’Open d’Espanya
El Club Lee Young Montcada ha obtingut uns excel·lents resultats a 
l’Open d’Espanya de taekwondo en la modalitat de tècnica i pumse, 
disputat els dies 8 i 9 de maig a Alacant. En individual, Alberto Jo Lee 
va aconseguir la medalla d’or a la categoria de sènior de 31 a 40 anys. 
En trio, el grup format per Alberto Jo Lee, Miguel Ángel Luján i José 
Luis Estudillo també va pujar al més alt del podi a la categoria de 14 a 
35 anys. Per equips, el Lee Young, entrenat per José Santiago, va ser 
el tercer classificat. El torneig va comptar amb la participació de 1.500 
competidors d’uns 60 països. A la foto, Luján, Jo Lee i Estudillo amb la 
medalla aconseguida al campionat | SA
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Èxit d’inscrits a 
la pedalada per 
la llera del riu

El local Carles Cera va encapçalar la cursa masculina fins als darrers instants

La bicicletada va passar per la llera del riu
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUtbOL SaLa. aE CaN CUIÀS

bÀSQUEt. aE ELvIRa-La SaLLE 

L’equip sènior masculí de 
l’Elvira-La Salle ha acabat 
la lliga del Campionat de 
Catalunya a la quarta posi-
ció del Grup Cinquè, amb 
21 victòries i només 7 der-
rotes. Els locals van superar 
el Santa Perpètua a la dar-

rera jornada per 78 a 61. 
D’altra banda, el club orga-
nitza el pròxim 12 de juny 
la festa fi de temporada, que 
inclourà partits de bàsquet i 
futbol sala entre els equips 
de l’entitat, jocs i un dinar 
de germanor | SA

> El Mausa B puja a Segona Divisió
El Mausa B ha aconseguit l’ascens a Segona Divisió en 
ser el campió del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 52 
punts. El club ha fet una valoració molt positiva perquè 
s’ha complert amb nota l’objectiu de la temporada. Per la 
seva banda, l’EF Montcada seguirà a Segona Divisió, des-
prés que hagi acabat la lliga al novè lloc amb 27 punts. Al 
darrer matx, va perdre amb el Bigues per 6-2 | SA

El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs ha aconseguit la 
permanència a la Primera 
Divisió després de la vic-
tòria aconseguida contra 
l’Inter Sentmenat per 6-4 
en un matx vibrant que va 
començar amb un 3-0 fa-
vorable als nois de Matías 
Ruiz. El rival es va posar 
les piles i va reduir les dife-
rències fins al 3-2 amb què 
es va arribar al descans. 
A la represa, el Can Cui-

às, que va jugar molt tens 
per la importància de l’en-
frontament, va demostrar 
que tenia moltes ganes per 
guanyar i va aconseguir 
dos gols més que li van do-
nar la victòria final. “Estic 
molt content de la plan-
tilla perquè ha demostrat 
que jugant com a equip 
pot ser un rival a tenir en 
compte”, ha dit el tècnic. 
Al darrer matx disputat, 
el Can Cuiàs va perdre a 
Castellar per 12 a 8.   

La plantilla del Can Cuiàs A celebrant la permanència a la Primera Divisió

El club acomiada la temporada amb una festa el dia 12

Els locals van guanyar l’inter Sentmenat per 6-4

El sènior masculí acaba 
quart amb 21 victòries

El Can Cuiàs A seguirà 
a la primera Divisió

> El Can St. Joan, cinquè amb 17 triomfs
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan s’ha classificat a la cin-
quena posició al Grup Cinquè del Campionat de Catalunya, 
amb 17 victòries i 11 derrotes. Els montcadencs es van aco-
miadar de la temporada amb un triomf a la pista del Bada-
lonès Dimonis C, el vuitè classificat, per 42 a 46 en un matx 
força igualat. El club local ha fet un balanç positiu de la tem-
porada | SA

El sènior masculí de l’Elvira s’ha classificat en quarta posició a la lliga
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> El Cim fa una marxa a la Vall de Cardós
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, organitza el 3 i 
4 de juliol la primera Marxa Vall de Cardós-Romànic a la cla-
ror (Pallars Sobirà), en col·laboració amb el Club d’Esquí Vall 
de Cardós. El recorregut és de 42 quilòmetres que s’ha de fer 
en menys de 12 hores, amb un desnivell de 2.500 metres. 
Les inscripcions s’han de fer de l’1 al 25 de juny al web www.
elcim.cat  | SA
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El Parc de la Llacuna, a 
Mas Duran, acollirà el 
dia 5 la cloenda dels Jocs 
Escolars, organitzada pel 
Consell de l’Esport de 
Montcada (CDEM) i l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME). Per segon 
any consecutiu, aquest 
espai serà l’escenari de la 
desfilada dels equips que 
han participat a les com-
peticions escolars i del lliu-
rament de trofeus. La festa 
també inclourà activitats 

lúdiques com inflables, un 
rocòdrom i un toro mecà-
nic. Al final, hi haurà un 
dinar de germanor. La 
cloenda s’emmarca en la 
Festa de l’Esport de la Di-
putació, que se celebra el 5 
i el 6 de juny. Hi ha dues 
entitats que també orga-
nitzen activitats coincidint 
amb aquesta festa. El Cim 
fa diumenge una passejada 
fins a la Conreria i el CEB 
Can Sant Joan organitza 
dissabte un torneig de bàs-
quet a l’escola El Viver.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja té 
a punt el calendari d’acti-
vitats per passar un estiu 
actiu i gens avorrit. El 
ventall de propostes, que 
es duran a terme entre els 
últims dies de juny i final 
del mes de juliol, inclou en-
guany dues novetats: una 
lliga de bàsquet –els partits 
es disputaran a la Zona Es-
portiva Centre i a les pistes 
de l’escoles Reixac i El Vi-
ver– i un itinerari de salut 
emmarcat dins els actes de 
la Setmana de la Promoció 
de la Salut que s’està fent 
a la ciutat. La passejada 
començarà a les 18h el 9 
de juny a la plaça de l’Es-
glésia, que també acollirà 
el torneig de bàsquet al 
carrer en el marc d’aquesta 
jornada.
En l’oferta de propostes 
per a l’estiu ja s’han con-

solidat com un clàssic els 
cursets de balls –roda 
cubana, batxata, dansa 
oriental, llatins i en línia– 
els tallers de ioga i tai-txí 
i els tornejos de 3 x 3 al 

carrer de futbol, bàsquet 
i handbol. També són un 
acte fix a les activitats es-
portives d’estiu la jornada 
solidària amb els malalts 
d’esclerosi múltiple –que 

enguany serà l’11 de juliol 
a la piscina de la Zona Es-
portiva Centre– la marató 
d’spinning i el Campionat 
de Natació Vila de Mont-
cada. També repeteix el 
taller de hip-hop, que té 
un gran èxit des que es va 
començar a fer l’estiu del 
2008. Les inscripcions es 
poden fer a les oficines de 
l’IME, situades al número 
32 del carrer Tarragona.

Piscina d’estiu. La instal-
lació del carrer Bonavista 
romandrà oberta del 7 
de juny al 5 de setembre. 
Els abonaments es poden 
adquirir fins al 22 de juli-
ol a l’IME. L’horari de la 
piscina serà de dilluns a 
diumenge de les 10.30h a 
les 19h. El carnet indivi-
dual per als residents a la 
ciutat és de 51’10 euros i el 
familiar ascendeix a 86,80 
euros.

aCtIvItatS D’EStIU 

El taller de dansa oriental té força acceptació entre les activitats d’estiu

Sílvia Alquézar | Redacció

Les escoles de Montcada i 
Reixac continuen celebrant 
les jornades esportives. El 
Mitja Costa, Sagrat Cor i 
Turó van organitzar el cap 
de setmana del 15 i 16 de 
maig diverses activitats als 
seus respectius centres que 
van atraure molts partici-
pants entre pares, mares i 
infants. Hi va haver partits 

de bàsquet, de futbol sala, 
d’handbo, jocs, inflables, 
manualitats, exhibicions 
d’arts marcials, a més de 
tallers de maquillatge i 
de pintura, entre d’altres 
propostes. D’altra banda, 
l’escola Elvira Cuyàs, a 
Mas Rampinyo, celebrarà 
la seva jornada esportiva 
el pròxim 29 de maig a les 
instal·lacions de l’escola.

Èxit de públic al Turó, 
Mitja Costa i Sagrat Cor

JORNaDES ESPORtIvES

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’IME proposa enguany una lliga 
de bàsquet i un itinerari salut
Les propostes es duran a terme des de l’última setmana de juny fins a final del mes de juliol

A l’escola El Turó es va fer la cursa de córrer amb un ou a una cullera
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La cloenda es farà 
de nou a Mas Duran 

JOCS ESCOLaRS

Sílvia Alquézar | Redacció

El Parc de la Llacuna acollirà totes les activitats

  

> Èxit del Casal Esportiu d’estiu
La inscripció al Casal Esportiu d’estiu està sent un èxit. Tot i 
que encara queden algunes places, ja hi ha apuntats prop 
de 250 infants. Les activitats es duran a terme entre el 28 de 
juny al 23 de juliol a les instal·lacions de la Zona Esportiva 
Centre i a la pista exterior de l’escola Reixac. L’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), que organitza el Casal, ofereix 
la possibilitat de fer un programa reduït de dues hores o bé 
un altre de cinc, de 9 a 14h, amb un preu de 50 i 90 euros, 
respectivament | SA

>  El Miró B, a la final de Segona Divisió 
L’equip Multiòpticas Isis Montcada B de korfbal jugarà la fi-
nal de la lliga de Segona Divisió contra el Vallparadís B, de 
Terrassa el pròxim 5 de juny. Els montcadencs no van tenir 
problemes per superar en semifinals el Castellbisbal B per 15 
a 10. La lesió d’una jugadora visitant a la primera meitat i la 
manca de rencanvi a la banqueta els va obligar a jugar amb 
set bona part del partit, acceptant les locals a retirar també 
un dels seus jugadors per igualar l’enfrontament. Amb tot, 
els 11 punts aconseguits pels montcadencs Paris López (6) i 
Padro López (5) van ser definitius | SA
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Al col·legi Sagrat Cor es va fer una exhibició d’arts marcials

Un dels partits de bàsquet disputat a l’escola Mitja Costa
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La cloenda dels Jocs Escolars és el moment de rebre els trofeus
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FUtbOL. EF MONtCaDa

El torneig fi de temporada aplegarà 
una vintena dels millors clubs

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ho té tot a punt per 
acomiadar la temporada 
amb el tradicional torneig. 
Enguany, l’entitat ha volgut  
convidar més d’una vin-
tena dels millors clubs de 
Catalunya coincidint amb el 
cinquè aniversari de la seva 
fundació, fruit de la fusió de 
les escoles del CD Montca-
da i de l’Escola de Can Sant 
Joan-Blaugrana. Totes les ca-
tegories disputaran quadran-
gulars. Els partits es jugaran 
a l’estadi de la Ferreria i al 
camp de Can Sant Joan. En-
tre els clubs de més renom, 
el torneig comptarà amb la 
participació de diversos con-
junts de la Montañesa, el 
Badalona, el Sant Andreu, 
l’Europa, el Sant Cugat i 
l’Espanyol, entre d’altres. 

Pel que fa l’actualitat espor-
tiva, a manca d’una jornada, 
el club ha complert els ob-
jectius perquè tots els equips 
han mantingut la categoria i 

l’aleví C ha pujat a Primera 
Divisió. El prebenjamí A 
també es podria proclamar 
campió de lliga a l’últim 
matx. El club lliurarà en els 

propers dies a  les famílies 
les fitxes evolutives de cada 
jugador per veure la seva 
trajectòria a nivell esportiu i 
personal.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil del CD 
Montcada s’ha proclamat 
campió de lliga del Grup 
24 de Segona Divisió 
a manca d’una jornada 
perquè acabi el campio-
nat. Els nois de Juan 
Meca van aconseguir el 
punt que necessitaven 
per alçar-se amb el triomf 
final en superar el Palau 
per 4-3 en el matx dispu-
tat a casa el 23 de maig. 
L’equip, creat aquesta 
temporada, ha aconseguit 
l’ascens a Primera Divisió 
de forma brillant, ja que 

només ha encaixat una 
derrota en tota la lliga. 
La directiva ha felicitat 
la plantilla “per la seva 
lluita i sacrifici durant 
tota la temporada”.
D’altra banda, l’equip ju-
venil de l’EF Montcada 
es troba a la sisena posi-
ció del Grup 25 de Sego-
na Divisió amb 39 punts, 
a manca d’una jornada 
perquè acabi la tempo-
rada. Al darrer matx dis-
putat, el conjunt local va 
empatar a dos gols con-
tra el Juventus C, el novè 
classificat.  

El CD Montcada ja és 
el campió de la lliga 

FUtbOL JUvENIL

Sílvia Alquézar | Redacció

Els jugadors del CD Montcada celebrant el títol de campions de lliga
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Els partits es disputaran entre el 12 i 13 de juny a l’estadi de la Ferreria i al camp de can Sant Joan

L’EF Montcada ha convidat al torneig fi de temporada més d’una vintena dels millors clubs de Catalunya
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L’equip júnior femení del 
CB Montcada ha acabat la 
lliga a la cinquena posició 
al Grup Segon del Nivell 
B. El conjunt, dirigit per  
Fernando Arévalo, es va 
acomiadar de la tempora-
da amb una contundent 
derrota a casa contra el 
Vic 2, el tercer classificat, 
per 42 a 82. Les noies han 
sumat enguany un total de 
12 victòries i 10 derrotes. 

Altres resultats. Encara 
continuen en competició 
alguns equips del Valentine 
Montcada. El premini va 

perdre a la pista del Cen-
tre Catòlic l’Hospitalet per 
44 a 37. Per la seva banda, 
el mini A va guanyar el 
Círcol Catòlic Badalona A 
per 50 a 41, mentre que el 
minit B va caure derrotat 
en la seva visita a la pista 
del CE Sant Nicolao B per 
61 a 54. 
En infantil, el Valentine es 
va imposar al CPE Tara-
dell a casa per 56 a 50. El 
cadet B també va aconse-
guir un triomf a l’última 
jornada disputada. L’equip 
montcadenc va guanyar el 
Canovelles BC A per 76 a 
58. 

L’equip júnior femení 
acaba al cinquè lloc

bÀSQUEt. Cb MONtCaDa

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior femení del Valentine ha acabat la lliga a la cinquena posició

FUtbOL SaLa

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Can Cuiàs 
cadet suma 
el tercer punt

El conjunt cadet de l’AE 
Can Cuiàs ha sumat el 
tercer punt de la tempora-
da en empatar a 2 contra 
el Sant Andreu. El rival 
va igualar el marcador a 
falta d’un minut per al fi-
nal, una gerra d’aigua fre-
da per als jugadors locals, 
que encara van disposar 
d’una ocasió molt clara 
per marcar als darrers 
instants. A la jornada se-
güent, el cadet va perdre 
contra el Polaris per 6-0. 
D’altra banda, el club or-
ganitza el dia 12 el torneig 
fi de temporada, dins dels 
actes de la Setmana de la 
promoció de l’activitat fí-
sica que fa l’Ajuntament.
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FUtbOL SaLa. FS MaUSa

El conjunt benjamí finalitza la 
competició en segona posició

L’equip benjamí de l’FS 
Mausa Montcada ha aca-
bat la lliga a la segona po-
sició de la Divisió d’Honor 
amb 61 punts, darrera de 
l’Olesa que n’ha sumat dos 
més. Malgrat no quedar 
campions, l’entrenador, 
José Andrés, ha fet una 
valoració molt positiva 
de la temporada. “Han 
fet una gran campanya, 
només se’ls pot felicitar”, 
ha dit el tècnic. Un altre 
equip que també lluita per 
les primeres posicions és 
l’infantil B, que és el líder 
del Grup Segon de Sego-
na Divisió a manca d’una 

jornada. D’altra banda, els 
jugadors infantils Andreu 
Santilveri, Xavier Espinosa 
i Víctor Andrés van jugar 
un partit amistòs amb la 

selecció catalana. El Mau-
sa tancarà la temporada 
amb el torneig del club, el 
19 i el 20 de juny a la pista 
coberta i el Reixac.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club organitza els dies 19 i 20 de juny el tradicional torneig fi de temporada 

El benjamí del Mausa s’ha classificat a la segona posició de Divisió d’Honor
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HaNDbOL. La SaLLE MONtCaDa

L’equip infantil guanya el títol de 
campió de la primera Catalana

L’equip infantil de La Salle 
ha culminat una excel·lent 
temporada proclamant-se 
campió de Primera Cata-
lana amb només una de-
rrota. El conjunt de Luis 
Canalejas va quedar pri-
mer de la final a quatre, 
disputada entre el 22 i 23 
de maig a Palafrugell. A 
les semifinals, el club local 
va vèncer el Voramar B 
per 30 a 27, en un matx de 
gran nivell que va ser molt 
igualat fins als darrers ins-
tants. Ja a la final, els nois 
de Canalejas es van veure 
les cares amb el Banyoles, 
a qui van superar per 26 a 
22. Els montcadencs, que 
van comptar amb el suport 
de molts aficionats, van 
dominar el marcador des 

del principi, tot i els nervis 
inicials. El club ha felicitat 
la plantilla “per la im-
pressionant temporada i 
perquè ens ha fet gaudir 
d’un gran handbol”.

D’altra banda, La Salle i la 
Federació Catalana orga-
nitzen un curs d’entrenador 
bàsic d’handbol. Les ses-
sions s’impartiran al pave-
lló Miquel Poblet els dies 

21 22, 28 i 29 de juny i 1, 2 
5, 6 i 7 de juliol de les 18 a 
les 22h. Les persones inte-
ressades s’han d’inscriure 
a l’adreça info@chlasalle-
montcada.com.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt que entrena el tècnic Luis canalejas va vèncer el Banyoles per 26 a 22 a la final a quatre

L’equip infantil de La Salle Montcada amb la copa de campions de la categoria de Primera Catalana

Aitor Martín és novè 
a l’eliminatòria prèvia

atLEtISME. OLIMPÍaDa JUvENIL

El corredor juvenil Aitor 
Martín, de la Joventut At-
lètica Montcada, ha que-
dat el novè a la cursa dels 
2.000 metres obstacles a la 
prova classificatòria per a 
la primera olímpiada de la 
categoria, que s’ha fet del 
21 al 23 de maig a Moscou 
(Rússia). L’atleta, que ha 
format part de la selecció 
espanyola, va liderar la 

prova a les dues primers 
voltes, però l’esforç del 
principi el va fer defallir 
als darrers 600 metres, fent 
un temps de 6 minuts, 24 
segons i 39 centèsimes, un 
registre molt per sota de la 
seva marca personal. Tot 
i no classificar-se per als 
Jocs que seran a l’agost a 
Singapur, Martín està ani-
mat per fer un bon paper 
en pista a l’aire lliure.

Sílvia Alquézar | Redacció

Aitor Martín durant un moment de la prova disputada a Moscou
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L’EN Montcada ha aconse-
guit un total de cinc podis 
a la final de Catalunya de 
natació, disputada el 23 de 
maig a Palafrugell. El club 
local va guanyar tres me-
dalles d’or a càrrec dels in-
fantils Mireia Prats en 100 
metres braça i Eva Coy 
i Léster Escrigas en 100 
metres papallona. En cate-

goria infantil també Prats 
i Joan Grau van obtenir 
el bronze en croll. També 
van participar a la compe-
tició Marc Ribas, Alba Mo-
lina i Carlos Díaz, que van 
quedar entre els 8 primers 
de 24 nedadors a cada es-
til i categoria. “Estic molt 
contenta dels resultats”, 
ha dit l’entrenadora, Toñi 
Zamorano.

Cinc podis locals a 
la final de Catalunya 

NataCIó

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada obté tres medalles d’or

El Club Shi-Kan ha fet 
un gran paper al Campi-
onat de Catalunya de les 
categories aleví a cadet, 
disputat a Montornès el 
15 de maig. L’entitat va 
obtenir sis medalles en 
combat. Francescs Carva-

jal i Adrián Martínez van 
guanyar l’or; Jordi Acedo, 
la plata i Jonathan Merino, 
Jesús Cornudella i Noemía 
García, el bronze. D’altra 
banda, el Shi-kan també 
va participar el 22 de maig 
a la Copa València de Kyo-
kunshinkai, amb 9 podis.

El Shi-kan triomfa al 
Campionat català

kaRatE

Sílvia Alquézar | Redacció

El club local va obtenir un total de sis medalles

Els participants al Campionat de Catalunya entre les categories aleví i cadet

Alguns dels nedadors de l’EN Montcada celebren les medalles guanyades
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Patrícia Espínola
Promesa. Patrícia Espínola pertany a la selecció catalana cadet d’handbol que aquest any s’ha 
proclamat campiona d’Espanya. La pivot montcadenca, de 16 anys, gaudeix en l’actualitat d’una 
beca emmarcada dins el Pla de Millora de l’Handbol Femení que atorga la Federació Catalana a 
través del Consell Català de l’Esport. Viu internada de dilluns a divendres a la Residència Blume, 
on rep formació a nivell acadèmic i esportiu. Patrícia, que porta l’handbol a la sang, va començar 
a practicar aquest esport a l’escola Sagrat Cor. Al principi, l’handbol era un ‘hobbie’ un parell de 
tardes a la setmana que compartia amb les seves amigues. Però des que fa dos anys va tenir l’opor-
tunitat d’entrar a formar part d’aquest programa per a futures promeses, l’esportista aspira a arribar 
a un equip de primera línia, tot i que afirma que és conscient que no podrà viure d’això perquè es 
tracta d’handbol femení, amb unes fitxes molt inferiors a les dels conjunts masculins.

“La beca a la Blume és un 
tren que no podia perdre” 

Per què et van donar la beca a la 
Residència Blume?
Vaig participar en diverses jorna-
des de tecnificació que convocava 
la Federació Catalana. Són com 
uns entrenaments. Fa dos anys, 
l’entrenadora em va trucar per anar 
a una nova jornada de 3 o 4 dies, 
on ens van fer proves físiques i tèc-
niques. 
I et van escollir.
Sí, la veritat és que no m’ho espe-
rava. Jo m’ho vaig prendre com un 
entrenament més i em van dir que 
a totes les proves havia quedat en-
tre les cinc millors d’un total de més 
de 40 noies. 
Per què vas decidir entrar d’interna 
a la Blume?
M’ho vaig rumiar molt, perquè su-
posava viure sola, sense el suport 
diari de la família, i canviar d’escola. 
L’handbol no era per a mi tan im-
portant com per deixar-ho tot. Però 
vaig pensar que era una oportunitat 

que m’oferia la vida que no podia 
deixar escapar. I, ara per ara, no 
me’n penedeixo gens.
Com és una dia qualsevol?
Ens llevem a les 7.30h perquè a 
les 8h comencem el primer entre-
nament de la jornada, que s’allarga 
fins a les 9.30h. Mitja hora més 
tard, s’inicïen les classes fins a les 
14.40h. Dinem, descansem una 
mica i tornem a entrenar de 17 a 
19h. Dutxa, sopar i temps lliure per 
descansar, estudiar o el que vulguis 
fer.
Com et sents a la residència?
Molt bé, tinc amigues, però ami-
gues de les que vius amb elles, que 
és diferent. Sí que és cert que la 
convivència, de vegades, és difícil, 
però ens donem molt suport.
I la formació, no acabes massa 
cansada per estudiar?
No, t’organitzes per arribar a tot 
arreu. A més, una condició inde-
pensable del programa és no deixar 

de banda els estudis i aprovar totes 
les assignatures.
També jugues a l’equip cadet del 
Sant Martí Adrianenc. Com hi 
aneu?
Molt bé, juguem a la Lliga Catalana 
i tenim un bon equip. Ens deixen 
sortir un parell de dies a la setmana 
a la tarda per anar a entrenar amb 
el nostre club.

Què va significar per a tu guanyar 
el Campionat d’Espanya amb la 
selecció catalana?
Una gran alegria. Dos anys treba-
llant al màxim ha pagat la pena per 
sentir tot el que vam viure al gener 
passat. Sóc conscient que sóc una 

privilegiada perquè tinc accés a 
una formació de primer nivell.
Quines virtuts creus que tens com 
a jugadora?
Em falta massa muscular per ser 
pivot, però crec que tinc una bona 
tècnica. Tota aquesta experiència 
no m’ha canviat gens com a perso-
na, sóc la mateixa de sempre, però 
més madura perquè he hagut de 
prendre decisions per mi mateixa 
simplement pel fet d’estar fora de 
casa.
Quins són els teus objectius de 
futur?
Aquest curs se m’acaba la beca a 
la Blume, però a partir del setembre 
continuaré la meva formació amb 
una altra beca a través del Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Hi 
aniré com a externa, és a dir, al CAR 
entrenaré, seguiré la meva formació 
esportiva i estudiaré el batxillerat, 
però aniré a dormir a casa perquè 
Montcada està molt a prop.

T’agradaria dedicar-te de manera 
professional a l’handbol?
Sí, m’agradaria poder jugar en un 
equip de nivell, però reconec que 
serà difícil viure d’això perquè 
l’handbol femení no està ben pagat. 
Malgrat tot, vull jugar a handbol i 
poder compaginar-ho amb la feina. 
A què t’agradaria dedicar-te?
Vull enfocar el meu futur cap al-
guna disciplina relacionada amb 
l’esport o l’activitat física, però en-
cara no ho tinc decidit. Per exem-
ple, m’agradaria entrenar un equip 
d’handbol.
Què li diries als joves com tu que 
se’ls presenta una oportunitat com 
la teva a la Blume?
Que no la deixin escapar però que, 
sobretot, treballin, treballin i tre-
ballin molt perquè l’esforç paga la 
pena. També els diria que tinguin 
moltes ganes d’aprendre i que mai 
es posin límits a les seves possibi-
litats.

“Sóc conscient que 
sóc una privilegiada 
perquè tinc accés 
a una formació de 
primer nivell”

Jugadora d’handbol

a títol personal
SÍLVIA ALqUézAR
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