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Mesures d’estalvi fiscal
El govern redueix un 5% 
el sou de la plantilla pàg. 8

Motius | L’edil renuncia al càrrec el 21 
de juny “per decisió pròpia” i nega 
que sigui per pressions polítiques
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Relleu | El pSc tria Maria Elena pérez, 
de 32 anys i llicenciada en Història, 
com a substituta pàgS. 3-7
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>CANVIS AL gOVERN

Arrizabalaga
deixa l’Alcaldia

La restauració
del Turó ja 
està en marxa

> MEDI AMBIENT

Lafarge ha començat a 
omplir el forat de l’explotació 
amb terres de material inert, 
uns treballs que duraran 
aproximadament tres anys 
pàg. 10
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L’alcalde diu que la decisió ve de lluny i 
nega cap vinculació amb el cas pretòria
césar arrizabalaga lamenta que alguns mitjans de comunicació i l’oposició l’hagin relacionat amb la trama urbanística i reitera la seva innocència

CANVI AL FroNt dEL goVErN

Arrizabalaga, a l’esquerra, va estar acompanyat durant la roda de premsa del portaveu municipal del PSC, Carlos Guijarro, i de la resta del grup 

Actualitat
laveu.cat

RELLEU FEMENÍ
M. Elena Pérez, actual secretària d’organització 
del PSC local, passarà en les properes setmanes 
de l’anonimat públic a ocupar l’Alcaldia del municipi

 CiU reafirma el pacte tot i estar en desacord amb la renúncia de l’alcalde
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El 21 de juny, en Ple extraordinari, 
l’alcalde, César Arrizabalaga, pre
sentarà la seva renúncia al càrrec 
–l’àudio de l’acte es transmetrà 
en directe per Montcada Ràdio 
(104.6 fm) i el web laveu.cat a par
tir de les 19.30h. El mateix edil ho 
va anunciar el 2 de juny en roda 
de premsa a la Casa de la Vila. 
Acompanyat per tots els regidors 
del PSC, l’edil va manifestar que 
la decisió estava presa feia mesos i 
que la coincidència amb l’obertura 
del sumari sobre corrupció urba
nística del cas Pretòria, en què el 
seu nom surt citat, no ha tingut res 
a veure. “Marxo per dedicar més 
temps a la família i per facilitar-
ne el relleu, ja que sóc del parer 
que els polítics no ens podem 
perpetuar en el càrrec”, va dir 
l’edil, qui també va avançar que la 
seva substituta serà M. Elena Pérez, 
número 15 de la llista als passats co
micis i secretària d’organització de 
l’agrupació local socialista.   

Trajectòria política. Arrizabalaga 
va entrar a l’Ajuntament com a 
regidor l’any 1995 i va arribar a 
l’Alcaldia el juliol del 1999 després 
que el PSC guanyés per primer 
cop les eleccions a Montcada i Rei
xac, anteriorment feu d’Iniciativa 
per Catalunya. Al 2003, candidat 
per segona vegada, va obtenir la 
majoria absoluta, fita que cap altre 
alcaldable havia assolit anterior
ment. Durant els mandats que ha 
presidit s’han dut a terme alguns 

dels projectes més singulars del 
municipi, com ara la construcció 
del complex Montcada Aqua, la 
nova Biblioteca i el Kursaal. La 
dotació d’equipaments per als 
barris, el tancament de la incine
radora de residus de la Ferreria, 
la construcció d’escoles bressol 
públiques, el nou estadi de futbol 
i la promoció d’habitatge social 
han estat algunes de les actua
cions que ha liderat des del go
vern de coalició PSCCiU. 

Relleu pactat. Ja fa uns mesos es 
va començar a parlar del possible 
relleu d’Arrizabalaga per decisió 
personal i del propi partit, notícia 
que fins i tot va aparèixer publica
da al diari Avui, malgrat que l’inte
ressat es va afanyar a desmentirla. 
Ara, però, tant l’edil com el primer 
secretari de la Federació Sud del 
PSC Vallès Occidental, Paco Bus
tos, han reconegut que el relleu es 
va plantejar fa un any. 
La coincidència de l’anunci formal 
de la renúncia de l’alcalde amb el 
cas Pretòria ha tingut una gran 
repercussió mediàtica, malgrat no 
haver estat imputat. “La veritat i 
la justícia prevaldran per sobre 
de les infàmies”, va dir Arriza
balaga durant la roda de premsa, 
en relació amb les informacions 
aparegudes en alguns mitjans i les 
manifestacions de l’oposició (pà
gina 7).
Arrizabalaga ha dit que va conèixer 
Luis García, el presumpte cervell 
de la trama, a través de l’exalcalde 
de Santa Coloma, perquè estava 
interessat a fer equipaments al mu
nicipi que mai no van prosperar, 
tot i que l’exdirector d’Urbanisme, 
Antoni Jiménez, ha declarat que els 
contactes van ser per ajudar l’edil a 
obtenir suports dins del PSC cara a 
repetir com a candidat.

Pilar Abián | Montcada

Arrizabalaga, alcalde 
des del 1999, ha estat 
l’únic candidat que 
ha assolit la majoria 
absoluta al municipi

03

Per al grup municipal de CiU, soci 
de govern del PSC a l’Ajuntament, 
la renúncia de l’alcalde no ha es-
tat cap sorpresa. “Fa dos mesos 
que la direcció comarcal del PSC  
ho va comunicar a la de CiU” 
afirma el primer tinent d’alcalde, 
Joan Maresma –a la imatge de la 
dreta. Tot i així, el grup es mostra 
en desacord amb la decisió i opina 
que hauria d’haver continuat fins a 
les properes eleccions. “En plena 
crisi econòmica, amb l’aplica-
ció del pla anticrisi de l’Estat i 
el debat sobre el tercer pla de 
mesures d’austeritat a sobre de 
la taula no creiem que sigui el 
moment propici per marxar”, 
considera Maresma. Malgrat tot, 
CiU ha confirmat que el pacte 
continuarà garantint la governabi-
litat. “Esperem i desitgem que la 
substituta de l’alcalde, M. Elena 
Pérez, gaudeixi del consens in-

tern tant del grup municipal com 
de l’agrupació local”, diu Mares-
ma, afegint que “caldrà donar-li 
ple suport ja que no té experièn-
cia com a càrrec públic”.   
Pel que fa a la gestió que ha dut a 
terme l’alcalde des del 1999, sem-
pre en pacte amb CiU, Maresma fa 
una valoració conjunta de l’actuació 
del govern defugint personalismes: 
“Arrizabalaga ha estat al front d’un 
equip de govern de coalició que ha 
representat, en molts aspectes, un 
avenç per a la nostra ciutat fruit 
d’un gran esforç inversor”.  
Quant al context en què s’ha pro duït 
la renúncia de l’alcalde, marcat pel 
sumari del cas Pretòria, CiU es des-
marca del que anomena “política 
de clavegueres i demagògia”, i fa 
una aposta pel “rigor, l’honestedat 
i la coherència”. En aquesta línia, 
Maresma recorda que no hi ha cap 
montcadenc imputat en la trama 

i que la justícia serà la que, final-
ment, dirimirà responsabilitats. Així 
mateix, Convergència avala tots els 
projectes urbanístics que ha apro-
vat el consistori. “Som coherents 
amb els acords que prenem i de-
fensem l’honestetat de les accions 
que hem dut a terme”, diu Mares-
ma tot afegint que la major part dels 
projectes que avui es qüestionen 
s’han aprovat en Ple amb el suport 
d’altres grups | PA
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“Mentre he estat alcalde puc dir que 
m’he dedicat en cos i ànima a la ciutat”

ENtrEVIstA AMb CésAr ArrIzAbALAgA

Trajectòria política |  arrizabalaga va arribar a l’alcaldia al 1999 i ha 
estat el candidat del pSc en les tres darreres eleccions municipals

-Anuncia la seva renúncia a un 
any de les eleccions. Ha estat una 
decisió política o personal?
És una decisió meditada i consen
suada amb el partit. Fa més d’un 
any que vaig expressar aquest de
sig i no té res a veure amb els es
deveniments polítics. Porto 15 anys 
a l’Ajuntament, 11 com a alcalde, i 
crec que els càrrecs públics s’han de 
limitar i renovar perquè entri gent 
diferent i amb idees noves.
-Al desembre, el diari Avui va pu-
blicar que dimitia i vostè ho va 
negar rotundament.
Ho vam desmentir no tant pel 
contingut, sinó perquè la notícia 
es va filtrar amb un interès polític, 
donant a entendre que hi havia  di
vergències internes, que tant la di
recció del partit com jo vam negar.
-CiU, com a soci de govern, en-
tén que ara, amb la crisi, no és 
un bon moment per marxar. 
La meva sortida no té res a veure 
amb la crisi. CiU sabia que ho faria 
i mai no m’ha manifestat el seu de
sacord. Crec que Convergència vol 
guanyar les eleccions i ha de fer la 
seva campanya i el seu treball, per 
això es posiciona de manera dife
rent al PSC. És de respectar.

-Fa temps que es plantejava dei-
xar-ho i justament quan ho fa pú-
blic coincideix amb l’aixecament 
del sumari del cas Pretòria. 

Això és la llei de Murphy. Sembla 
que ha estat el pitjor moment i la 
pitjor ocasió. Però jo tenia clar que 
volia marxar abans del mes d’agost 
perquè la meva substituta tingués 
l’estiu per prepararse els temes. Ho 
podria haver deixat per al setembre 
però hagués causat el mateix soroll 
mediàtic perquè hi ha mitjans inte
ressats a vincular la meva marxa 
amb el cas Pretòria. La ciutat pot 
estar tranquil·la, no hi ha cap vin
culació amb la trama. Lamento que 
això hagi enterbolit la meva sorti
da,  però espero que la gent acabi 
jutjant la meva trajectòria política 
per les fites que ha assolit la ciutat. 
-Vostè sabia que el seu nom sorti-
ria al sumari?
N’estava informat, però el que no 
esperava és que alguns partits apro
fitessin el tema per atacarme sense 
la més mínima moral, sense escrú
pols. El temps col·locarà cadascú al 
seu lloc. 
-Se sent traït per la confiança di-
positada en l’exalcalde de Santa 
Coloma, Bartomeu Muñoz?
Si es demostra que les imputacions 
són certes, m’haurà decebut abso
lutament, però de moment no vull 
dir res fins que no es faci el judici. 
-Què n’ha après de l’experiència?
M’han decebut molt alguns mitjans 
de comunicació que han utilitzat 
aquest tema de forma interessada 
per fer mal al partit i també m’he 
adonat que en la vida hi ha gent 
amb molta poca moral. D’altra 
banda, també he rebut moltes tru
cades d’alcaldes i amics que s’han 
llegit el sumari i no entenen el per
què dels atacs que he rebut. 
-L’oposició també critica la seva 
manera de governar. L’acusen 

de ser prepotent, de no dialogar.
L’oposició no ha treballat gens. Hi 
ha partits, com el PPC, que no han 
assistit a cap acte de ciutat. La resta, 
venen el dia del Ple i prou; ara fa
ran més perquè venen eleccions. Sé 
que, per norma, l’oposició mai lloa 
la tasca que fa un alcalde però si 
l’única crítica que té en contra meu 
són les formes, ja m’agrada perquè 
vol dir que el que s’ha fet a la ciutat 
ho troba positiu. 

-Amb la seva marxa, el seu par-
tit, en comptes de seguir una línia 
continuista, aposta per M. Elena 
Pérez, una cara nova, però sense 
experiència política. 
Evidentment és un risc, però el 
partit ha valorat la seva formació 
i la tasca dins del PSC. Crec que 
és una bona aposta, una persona 
jove i amb empenta. Espero que a 
la gent li agradi i que guanyem les 
eleccions, perquè tenim un projecte 
de futur que cal continuar. 
-Fem balanç de la seva gestió. 
Què en destacaria?
Quan vaig entrar a l’Alcaldia l’Ajun
tament estava en fallida i havia molt 
dèficits de ciutat. Ara hem crescut 
en equipaments culturals, socials, 
esportius, educatius... Tenim un 
Ajuntament solvent i la ciutat ha 
donat un salt qualitatiu important.
Humilment, crec que he contribuït 
a què tot això sigui possible.

-Com li agradaria ser recordat?
Crec que la gent valorarà la meva 
gestió perquè, mentre he estat al
calde, puc dir que m’he dedicat 
en cos i ànima a la ciutat. He fet la 
feina amb molta il·lusió i estic molt 
content del resultat. Ha estat una 

experiència intensa i irrepetible. 
-Què farà a partir d’ara?
No puc avançar encara els projec
tes que tinc perquè s’han d’acabar 
de lligar però en tinc tres vincu
lats amb temes de cooperació i 
amb organismes com la Diputa
ció i el Fons Català de Coopera
ció. També intentaré compensar 
la meva família pel temps que 
no hem compartit durant tots 
aquests anys.

Pilar Abián | Montcada

“Si l’únic que critica 
l’oposició són les 
formes, vol dir que el 
que s’ha fet al municipi 
ho troba positiu” 

“Crec que he contribuït 
al salt qualitatiu que ha 
fet la nostra ciutat”

Futur | L’edil continuarà vinculat a la política en l’àmbit de la solidaritat 
des d’organismes com la Diputació i el Fons català de cooperació

Arrizabalaga, al seu despatx, davant d’un dels quadres del Premi Nacional que decora l’estança

“La meva sortida no té 
res a veure ni amb la 
crisi ni amb el sumari 
del cas Pretòria”
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M. Elena pérez serà la primera 
alcaldessa que tindrà Montcada
La futura alcaldessa, M. Elena 
Pérez, s’ha mostrat prudent du
rant els dies que han passat des 
que César Arrizabalaga, encara 
alcalde, anunciés que ella seria 
el seu relleu. “Per respecte i per 
cautela, no vull parlar encara 
de nous projectes”, ha manifestat 
Pérez a La Veu. En breu, l’actual 
secretària d’organització del PSC 
a Montcada passarà de l’anonimat 
a ocupar l’Alcaldia, a un any de les 
eleccions municipals i sense haver 
passat primer per cap Regidoria. 
Pérez ha admès que la seva inex
periència a nivell municipal és un 
hàndicap i ho ha volgut transme
tre a la ciutadania i als grups muni
cipals: “La població, en general, 
i també l’oposició m’hauran de 
donar el seu suport”. 

Aposta de futur. Llicenciada en 
Història i amb 32 anys, Pérez tre
balla actualment com a tècnica de 
cooperació al consistori, feina que 

deixarà per dedicarse en exclusi
va a la tasca d’alcaldessa, sent la 
primera dona que ocuparà el cà
rrec en la història del municipi. 
Membre de les Joventuts Socialis
tes des del  2003, M. Elena Pérez 
va començar la militància al 2004. 
Només quatre anys més tard, al 
2008, es va convertir en la secre
tària d’organització de l’agrupació. 
Actualment és membre del consell 
executiu de la Federació del Vallès 
Occidental Sud, a més de conse
llera nacional del PSC. 
Davant del repte, Pérez es mostra 
il·lusionada però amb certa cau
tela, assumint que no serà una 
tasca fàcil: “Sóc conscient que 
comença un nou cicle, tot i que 
això no vol dir canvi total, en 
molts projectes hi haurà conti-
nuïtat”. No obstant això, la futu
ra alcaldessa reconeix que l’àmbit 
en què millor es mou, per la seva 
experiència professional, és el 
social. “Promoure la participa-
ció serà una de les meves prio-

ritats”, ha dit. L’assemblea del 
PSC local, reunida el 16 de juny, 
va aprovar l’elecció de M. Elena 
Pérez com a candidata del PSC a 
les municipals del 2011. Després 
de la renúncia d’Arrizabalaga, 
el pròxim 21 de juny, es convo
carà un Ple extraordinari per tal 
que Pérez prengui l’acta d’edil. 
Prèviament s’hauran produït les 

renúncies al càrrec de regidor de 
les persones que la precedien a la 
llista del PSC de les darreres mu
nicipals –ella n’era la número 15. 
“És la millor opció com a relleu 
d’Arrizabalaga i per ser la nos-
tra candidata de les municipals 
del 2011”, ha expressat el primer 
secretari del PSC a Montcada i 
Reixac, Francisco Hierro.

amb 32 anys i llicenciada en Història, encapçalarà la llista del pSc a les properes eleccions municipals 
Lluís Maldonado | Redacció

EL rELLEU

M. Elena Pérez va ser ratificada el dia 16 en assemblea com a candidata a les properes eleccions
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Marxa enrere 
en la decisió de 
cessar parra al 
front de l’IME

Abans de deixar l’Alcaldia, César 
Arrizabalga ha cessat durant 10 
dies Juan Parra, del PSC, com a 
president de l’Institut Municipal 
d’Esports i de Lleure (IME). El 
primer decret, signat el 7 de juny,  
argumentava que la decisió es 
prenia per resoldre qüestions re
lacionades amb l’organisme que 
l’alcalde volia deixar enllestides 
abans de la seva marxa –una de 
les quals ha implicat el cessament 
d’un càrrec de confiança que tre
ballava per al departament. 
Deu dies després, el 16 de juny, 
un segon decret restituïa nova
ment Parra com a president de 
l’IME. El regidor, que ha de
clinat fer declaracions, ha fet 
constar que respecta i acata les 
decisions de l’alcalde. D’aquests 
dos decrets es donarà compte en 
el Ple de juny que es farà el dia 
21, a les 8.30h, a l’Ajuntament, 
l’última sessió ordinària que pre
sidirà Arrizabalaga abans que a 
la tarda es faci el ple extraordi
nari (Casa de la Vila, 19.30h) 
on ratificarà la seva renúncia al 
càrrec.

Pilar Abián | Redacció
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L’oposició suspèn la 
manera de governar 
d’Arrizabalaga

La renúncia d’Arrizabalaga a l’Al
caldia no ha deixat indiferents als 
grups de l’oposició. ICVEUiA, 
PPC i Esquerra han manifestat 
obertament les seves discrepàn
cies amb l’edil i, especialment, 
amb la seva forma de governar 
que coincideixen a qualificar de 
“prepotent i poc dialogant”.  
Els portaveus municipals van 
ser informats pel propi alcalde 
de la seva decisió minuts abans 
que aquest la donés a conèixer 
als mitjans de comunicació. No 
obstant això, el principal grup 
de l’oposició, ICVEUiA, ja va 
filtrar la notícia en el seu darrer 
escrit d’opinió mensual a La Veu. 

Un cop confirmada la seva mar
xa, la coalició ecosocialista ha 
fet dures crítiques contra l’edil 
a qui acusa d’haver convertit el 
càrrec públic en una professió i 
de “fregar en ocasions el despo-
tisme”, i culpa el PSC i el soci de 

govern, CiU, d’haver “permès 
i justificat els seus excessos en 
tots els aspectes de l’activitat 
municipal”. Pel que respecta al 
cas Pretòria, ICVEUiA insisteix 
que, segons consta en el sumari, 
Arrizabalaga “pretenia conti-
nuar en el càrrec amb el suport 
d’Antoni Jiménez –exdirector 
d’Urbanisme– i Luis García”.
El PPC també ha carregat contra 
l’alcalde a qui ha acusat de men
tir per haver dit que les trobades 
amb el cervell de la trama de cor
rupció, Luigi, no van tenir res a 
veure amb afers urbanístics: “Va 
tenir contactes amb mafiosos 
per mantenir-se en el poder al 
preu que fos”. El PPC considera 
que la relació de l’alcalde amb el 
cap de la trama Pretòria està més 
que provada i manifesta les seves 
sospites sobre diferents projectes 
com la reqüalificació de terrenys 
a Vallençana promoguda per 
l’FC Barcelona, l’ARE de Mas 
Duran i la construcció del centre 
comercial El Punt, entre d’altres. 
També acusa CiU com a soci de 
govern, de ser “còmplice” de les 
accions reprovables que hagi po
gut dut a terme l’alcalde. Esquer
ra igualment ha denunciat l’acció 
conjunta del govern. A través 
d’un comunicat, la formació 

considera que PSC i CiU “han 
embrutat la imatge del muni-
cipi” fent servir una manera de 
governar “despòtica, prepotent, 
poc dialogant i poc transpa-
rent, basada en el clientelisme 
i el nepotisme”. La formació in

dependentista repassa les accions 
que ha dut a terme en els darrers 
anys per exigir “ètica política” i 
determinar la legalitat d’algunes 
ope racions urbanístiques. Es
querra rebutja les explicacions 
que ha donat Arrizabalaga sobre 

la dimissió i el relleu i posa en 
dubte que aquesta no tingui res 
a veure amb el cas Pretòria. Així 
mateix, qüestiona la capacitat de 
la seva substituta, sense experièn
cia com a regidora, per dirigir el 
consistori.

Els grups acusen l’alcalde d’actuar amb prepotència

Pilar Abián | Redacció

VALorACIoNs PoLÍtIQUEs

L’agrupació local del PSC ha fet un co-
municat públic en què defensa la ges-
tió “intatxable” de César Arrizabalaga 
al front de l’Alcaldia, el seu lideratge 
i la seva vocació de servei públic. El 
partit recorda que cap membre del 
grup municipal socialista ha estat 
imputat en aquest afer de corrupció 
urbanística: “Aquestes acusacions i 
judicis paral·lels són irresponsables, 
amb l’única intenció d’erosionar el 
govern i tapar la bona gestió munici-
pal”. L’agrupació local recorda que el 
PSC lluita contra la corrupció i que els 
imputats en aquest cas han estat ex-
pulsats de la formació i confia que els 
culpables respondran davant la llei. 

Resposta a l’oposició. També el 
grup municipal del PSC ha fet un al-
tre comunicat de premsa en respos-

ta als de l’oposició en què afirma que 
les crítiques referides a l’alcalde són 
fruit de la “frustració”. En clara re-
ferència a ICV-EUiA, l’escrit recorda 
que durant 20 anys va dirigir l’Ajun-
tament: “Deu ser molt dur no comp-
tar amb el suport de la ciutadania a 
la que tant vol fer participar ara que 
és a l’oposició i que tant poc ho feia 
quan era al govern”. 
Pel que fa al PPC, l’acusa d’inten-
tar “amagar i dissimular els seus 
propis problemes llençant escom-
braries i intentant portar a la po-
lítica local l’actitud xulesca i per-
donavides de la dreta més rància”. 
I a Esquerra li recorda que “elecció 
rere elecció veuen com no desperten 
més passió de la que mostren quan 
van a plorar el seu desencís”. El grup 
del PSC assenyala que César Arriza-

balaga no és l’alcalde per “decisió di-
vina”, sinó perquè així ho ha volgut la 
ciutadania i es mostra convençut que 
hauria obtingut novament el suport 
de l’electorat si s’hagúes tornat a pre-
sentar a les properes eleccions | PA

El PSC defensa la gestió de l’alcalde i carrega contra les ‘crítiques gratuïtes’

ICV-EUiA, PPC i Esquerra  
critiquen els contactes 
de l’alcalde amb Luigi 
i qüestionen alguns 
projectes urbanístics

Josep M. González (ICV-EUiA) Eva García (PPC) Marta Aguilar (Esquerra)

Carlos Guijarro (PSC)
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El consistori portarà a aprovació al 
Ple ordinari del 21 de juny –que 
es farà a les 8.30h a l’edifici de 
l’Ajuntament– la proposta per reduir 
el sou del personal de l’administració 
i dels càrrecs electes, en compliment 
del Decret Llei que ha dictat l’Estat 
espanyol per reduir el dèficit públic. 
Pel que fa als treballadors, a la nòmi
na de juny se’ls començarà a aplicar 
la disminució del sou de manera 
gradual, amb un 5% de rebaixa de 
mitjana. Si bé en el cas del personal 
s’instaurarà la reducció dictada per 
l’Estat, pel que fa als regidors, la 
disminució es farà en base a l’acord 
consensuat per la Federació de Mu
nicipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis. 

Càrrecs públics. Aplicat a Montca
da i Reixac, l’acord de les entitats 
municipalistes preveu que el sou de 
l’alcalde es rebaixi un 10%; el dels 
regidors amb dedicació exclusiva, 
un 8%; els que tenen un 65% de la 
jornada, un 6%, i els de mitja dedi
cació, un 5%, mentre que a la resta 
d’edils no se’ls aplicarà cap reduc

ció –els que perceben un sou brut 
anual inferior als 13.935 euros. 
La reducció de salaris es tornarà a 
debatre en Ple per segona vegada. 
A la sessió de maig es van rebut
jar les mocions que ICVEUiA i el 
PPC van presentar sobre les mesu
res del govern central. Els populars 
van demanar que el Ple es posicio
nés en contra de la congelació de 
les pensions i en defensa del Pacte 
de Toledo, mentre que els ecosocia
listes van proposar, entre d’altres 
qüestions que, en comptes de re
tallar el salari dels treballadors, es 
rebaixés el sou de l’alcalde en un 
35%; el dels regidors amb dedica
ció exclusiva, en un 20%, i els de 
dedicació parcial, en un 15% i la 
resta en un 5%. La resposta del 
govern va ser que, en el cas dels 
càrrecs electes, se seguirien les con
signes de les entitats municipalistes, 
i respecte el personal, les de la llei 
general. 

Vaga del sector públic. Segons fonts 
de la Coordinadora de personal, 
el 95% de la plantilla va donar 
suport a la protesta del 8 de juny, 
bona part de la qual va assistir a la 
manifestació convocada a Barcelo
na. Els sindicats han fet una valo
ració positiva de la mobilització i, 
en un comunicat, destaquen que 
“el seguiment de la vaga és un 
missatge per al govern local”. El 
comitè ha mostrat la seva “oposició 
frontal” a les reduccions en consi

derar que “la plantilla no ha de 
pagar la mala gestió econòmica 
de l’administració local” i també 
apunta que la mesura “trenca el 
dret a la llibertat sindical i a la 
negociació col·lectiva”. Fonts de la 
Coordinadora han avançat que, a 
partir del setembre, es remprendran 
les accions per negociar el conveni i 
que es farà un seguiment “estricte” 
de les mesures de contenció i estalvi 
aprovades pel govern.
La vaga del 8 de juny va rebre el 
suport de la plataforma social ‘Los 
lunes al sol’ i també del grup mu
nicipal d’ICVEUiA. 

Notícies RESTAURACIÓ D’EL TURÓ
La cimentera Lafarge ha començat 
a restaurar la muntanya amb terres 
que provenen d’obres públiques

pàg. 11

laveu.cat/noticies

CANDIDATA A L’ALCALDIA
Marta Aguilar encapçalarà 
la llista d’Esquerra a les 
municipals del 2011

pàg. 10

L’Ajuntament aprovarà al ple de juny 
la reducció del salari de la plantilla

dECrEt LLEI EstAtAL

Més del 90% del personal de l’administració va donar suport a la vaga del 8 de juny però el seguiment en altres sectors públics va ser més baix

La manifestació convocada a Barcelona pels sindicats majoritaris va tenir força seguiment de treballadors de l’administració pública
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Mentre que la majoria del perso-
nal de l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac va donar suport a la 
convocatòria, a la resta de sectors 
públics el seguiment va ser infe-
rior. Als centres d’atenció primà-
ria, només el 5% dels treballadors 
del torn de matí es va adherir a la 
convocatòria. En l’àmbit educatiu, 
el personal dels centres de pri-
mària Reixac, Mitja Costa i Elvira 
Cuyàs i de l’institut La Ferreria van 
donar suport majoritari a la vaga. 
Als centres Font Freda, El Viver, El 
Turó, Mas Rampinyo, La Ribera i 

M. Miró, el seguiment va ser molt 
baix. L’Escola d’Adults va funcionar 
amb normalitat. A la convocatòria 
també estava cridat el personal 
de Correus i de l’oficina d’atenció 
al públic, el 20% del qual va fer 
vaga. 

Equipaments. Les dues bibliote-
ques –Elisenda de Montcada i Can 
Sant Joan– van tancar durant tota la 
jornada, així com el Kursaal. L’horari 
de la Casa de la Vila va variar res-
pecte l’habitual i tots els centres cí-
vics van obrir menys La Ribera | SD

Seguiment inferior als ambulatoris i a les escoles

Silvia Díaz | Montcada

El sou dels regidors 
baixarà d’acord 
amb les directrius 
de les associacions 
municipalistes
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La Favmir es mobilitza en contra 
de l’augment de la tarifa de la llum

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (Fav
mir), a instàncies de la Confedera
ció d’AV de Catalunya (Confavc), 
fa una crida a la població per tal 
que participi a l’apagada popular 
batejada com ‘Si no l’apagues, la 
pagues!’ convocada per al 21 de 
juny, entre les 22.30 i les 22.40h, 
per protestar contra les tarifes elèc
triques, que consideren abusives, i 
el procés de liberalització del mer
cat elèctric, engegat l’estiu passat. 
“La privatització pot comportar 
que les tarifes pugin fins a un 
30%”, ha apuntat el president de la 
Favmir, Antonio Cera. 
Aquesta acció forma part de la 
campanya que la Confavc va ini
ciar fa més d’un any amb el nom 
‘Prou abusos als nostres barris’, 
per denunciar no només l’alça del 
preu de l’electricitat sinó també 
d’altres serveis bàsics, com l’aigua i 
els transports. “Per la seva funció 
social, aquestes tarifes  les hau-
ria de regular l’administració 
pública”, diu la Confavc, organis

me que també denuncia la manca 
d’inversions en infraestructures 
de les companyies elèctriques. 
“Un exemple d’aquest dèficit és 
la nevada del 8 de març, quan 
500.000 abonats es van veure 
afectats”, explica la Confavc.

Campanya a Montcada. Des del 14 
de juny, la Favmir està difonent als 
barris la campanya per l’apagada a 
través d’un sistema de megafonia. 

Representants del col·lectiu veïnal 
van participar a la Fira comercial 
de Can Sant Joan, celebrada al 
maig, i van instal·lar una parada 
informativa el 14 de juny al carrer 
Major, davant la Casa de la Vila. 
Les assemblees informatives al 
car rer –a Can Sant Joan, el centre 
i Montcada Nova –que la Favmir 
havia anunciat que faria per donar 
difusió de la campanya– finalment 
es van anul·lar.

El col·lectiu s’ha adherit a la convocatòria d’una apagada general de 10 minuts per al dia 21

Silvia Díaz | Montcada

CAMPANYA rEIVINdICAtIVA
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Esteban Fernández (dreta), de la Favmir, explica a una veïna la campanya del rebut de la llum

La plataforma social ‘Los lunes al 
sol’ ha rebut la col·laboració de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) i de 
totes les AV integrades al col·lectiu 
cara la II Marxa contra l’Atur, que 
tindrà lloc a l’octubre. El col·lectiu 
també vol que l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac mostri el seu 
suport a la convocatòria i l’insta 
a aprovar una moció de suport al 
Ple. El text demana al consistori 
que adopti i promogui “de mane-
ra urgent” mesures que permetin 
cobrir les necessitats de les perso
nes en situació d’atur.

Peticions. El document, entre 
d’altres, demana l’impuls per la 
lluita i l’ocupació estable i de quali
tat; la creació d’una borsa de treball 
que gestioni el treball que generen 
els Fons Estatals; que en casos de 
desnonament per impagament de 
la hipoteca o lloguer contra ciuta
dans a l’atur l’Ajuntament ho im
pedeixi propiciantne així una mo
ratòria, i que es garanteixi el dret 
de tota la ciutadania als serveis 
bàsics.

Silvia Díaz | Redacció

petició d’una 
moció a favor 
de la Marxa 
contra l’Atur

A partir del 21 de juny, l’autobús 
B12 (Tugsal), que fa el trajecte 
entre la plaça Lluís Companys i 
l’Hospital Germans Trias i Pujol 
(Can Ruti) de Badalona, modi
ficarà els horaris d’entrada a la 
urbanització del Bosc d’en Vila
ró. Segons les dades facilitades 
per l’Ajuntament, l’autobús rep 
diàriament 22 usuaris del sec
tor, però fa cada dia prop de 17 
quilòmetres sense que hi pugi 
ningú. Per tal d’optimitzar recur
sos, es mantindrà el mateix nom
bre d’entrades a la urbanització, 
però es canviarà l’horari de set 
d’elles, tres de les procedents de 
Can Ruti i quatre de Montcada i 
Reixac. Els canvis han estat con
sensuats amb els veïns del Bosc 
d’en Vilaró.

Més parades del 96. La línia 
d’autobús 96 (TMB) disposa 
des d’aquest mes de dues noves 
parades a Mas Rampinyo, situa
des a l’avinguda Catalunya –en
tre els carres Palamós i Frederic 
Mompou– i entre Ramón y Ca
jal i Estanislao Abadal.  

Silvia Díaz | Redacció

El B12 canvia 
els horaris 
d’entrada al 
Bosc d’en Vilaró
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El Turó es comença a restaurar amb 
terres provinents d’obres públiques
La pedrera del Turó, un espai 
de 27 hectàrees on durant anys 
Lafarge ha fet extraccions de cal
càries, s’ha començat a restaurar 
amb terres que provenen d’obres 
públiques com el túnel de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) a Barcelona, 
la línia 9 del metro i d’altres provi
nents del Fòrum. El contingut dels 
camions que diàriament aboquen 
a l’espai és controlat per l’empresa 
Gestora de Runes que s’encarrega 
de supervisarne la seva qualitat. 
“Podem garantir que es tracta de 
material inert”, ha explicat Esteve 
Villarroya, del departament tècnic 
de l’esmentada firma. La diferent 
tonalitat d’algunes terres respon 
al seu origen: “Les que provenen 
d’obres de tuneladora es barre-
gen amb un aditiu que els dóna 
aspecte d’escuma gris però, un 
cop s’exposen a l’aire lliure, tor-
nen a recuperar el seu color na-
tural”, afegeix Villarroya. 
Lafarge calcula que caldrà abo
car 850.000 m3 de terres per sua

vitzar els talussos dels espais on 
s’han fet extraccions. El projecte, 
que compta amb l’aprovació del 
Departament de Medi Ambient, 
pot durar prop de tres anys i està 
obert a les aportacions que vulgui 
fer l’Ajuntament. “Mentre es duu 
a terme l’actuació, recomanem 
que, per evitar riscos, ningú no 
s’acosti a l’antiga zona extracti-
va”, ha alertat el cap de medi am
bient de Lafarge, Jaume Ramon.

Lafarge vol suavitzar els talussos dels espais on s’han fet extraccions i durà a terme la revegetació del sector
Pilar Abián | Turó

MEdI AMbIENt
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Perquè tinguin més consistència, les terres que provenen de tuneladora es tracten amb un aditiu que els dóna un aspecte grisós

 

PSC, CiU i PPC van rebutjar la moció 
d’ICV-EUiA al Ple de maig referida al 
trasllat de la cimentera Lafarge. El 
text, que proposava, entre d’altres 
qüestions, afavorir una operació 
urbanística que faciliti el trasllat de 
la fàbrica i crear una comissió amb 
la participació de totes les adminis-
tracions i parts afectades, només va 
obtenir el suport d’Esquerra. ICV-

EUiA va presentar la moció entenent 
que es tractava de desenvolupar 
un dels punts ja aprovats en el Ple 
extraordinari que es va fer sobre la 
incineració el passat mes de gener. 
PSC, CiU i PPC van votar en con-
tra argumentant que laboralment, 
econòmicament i urbanísticament 
no es pot plantejar el trasllat de la 
factoria | PA

Rebutjada la moció sobre el trasllat de Lafarge

Modificació del 
pgM per fer
el projecte de
l’FC Barcelona

El Ple de maig, fet el dia 27, va 
aprovar la modificació del Pla 
General Metropolità (PGM) a 
l’àmbit de Vallençana Baixa i del 
Pla de Reixac inclosos al projec
te de l’FC Barcelona. Esquerra i 
ICVEUiA es van abstenir men
tre que el PPC va votar en contra 
argumentant que no s’han tingut 
en compte les al·legacions dels 
propietaris dels terrenys afectats i 
que els plans de l’actual directiva 
blaugrana poden quedar suspesos 
amb el canvi de presidència del 
club, càrrec que a partir de l’1 de 
juliol assumirà Sandro Rosell, en 
substitució de Joan Laporta. 
L’alcalde, César Arrizabalaga, va dir 
a l’oposició que amb el projecte “el 
municipi ha guanyat un sòl per a 
furturs equipaments en uns ter-
renys que fins ara no tenien cap 
valor” i va manifestar que els pro
pietaris actuals de l’espai “rebran 
una compensació”.
Per la seva banda, el 28 de maig, 
va ser el Ple de l’Ajuntament de 
Barcelona el que va donar el visti
plau a la modificació del PGM.

Silvia Díaz | Redacció

Els grups municipals d’ICVEUiA 
i d’Esquerra van demanar al Ple de 
maig la dimissió del president de 
l’Àrea de Política Territorial, Sergio 
Hermoso (PSC), i del responsable 
tècnic de Serveis Municipals pel cas 
de la venda dels fanals del carrer 
Major com a ferralla. Per aquest afer 
s’ha obert un expedient a un treba
llador, familiars del qual, abans de 
començar la sessió, va comparèixer 
a la sala i va retraure a Hermoso 
que era conscient de l’operació. 
Davant aquesta situació, la porta
veu d’Esquerra, Marta Aguilar, va 
expressar que “si aquests fets són 
certs, demano la dimissió del re-
gidor i del cap tècnic”. La regidora 
d’ICVEUiA Laura Campos –que 
en anteriors sessions havia demanat 
l’informe favorable de la venda– va 
apuntar que el document que el go
vern li havia fet arribar “té data de 
l’abril d’enguany quan l’albarà 
de la venda és del novembre pas-
sat”, fet que va motivar la petició 
de dimissió. A tot això, l’agrupació 

local d’EUiA, en un comunicat, va 
demanar el cessament d’Hermoso 
i també del president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU), 
en considerar que ha estat “còmpli-
ce” d’aquesta operació.
Hermoso s’ha mostrat prudent i 
ha indicat que “hi ha un procedi-
ment obert que aclarirà aquest 
tema”. Maresma s’ha defensat 
argumentant que “les operacions 
petites, de caixa, les gestiona cada 
departament i des d’Hisenda no 
n’hem de tenir necessàriament 
constància”. 

Silvia Díaz | Redacció

PoLÍtICA

La petició és per l’afer de la venda dels fanals del carrer Major

ICV-EUiA i Esquerra 
demanen la dimissió del 
regidor Sergio Hermoso

Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals

SA
N

TI
 R

O
M

ER
O



112a quinzena | Juny 2010 Notícies

La formació sobiranista ha renovat l’executiva i ha creat una nova Secretaria de política Territorial

Esquerra tria Marta Aguilar com a 
candidata a l’Alcaldia de Montcada

L’assemblea local d’Esquerra ha 
triat Marta Aguilar com a candi
data a l’Alcaldia de Montcada i 
Reixac cara les eleccions munici
pals del 2011. “Ella ha defensat 
com ningú els valors de la nostra 
campanya, que són l’honestedat 
i el coratge, i s’ha enfrontat a 
unes formes de govern que no 
compartim, marcades per la 
prepotència”, ha explicat el presi
dent d’Esquerra a Montcada i Rei
xac, Jordi Sánchez. L’executiva del 
partit va presentar l’11 de juny a la 
militància la candidatura d’Aguilar, 
que es va aprovar per unanimitat.
L’actual portaveu del grup muni
cipal republicà serà, per tercer cop 
consecutiu, la cap de llista dels so
biranistes. “Agraeixo la confian-
ça que l’executiva m’ha donat 
i afronto el repte de liderar un 
projecte que vol esdevenir una 
alternativa real de govern”, ha 
manifestat Aguilar. L’actual regido
ra en l’oposició creu que el panora
ma al qual s’enfronta és “compli-
cat” en considerar que la societat 

està decebuda amb la classe políti
ca. “El repte dels partits passa per 
recuperar la credibilitat”, opina.

Renovació de l’executiva. L’elecció 
d’Aguilar com a candidata coinci
deix amb la renovació de l’execu
tiva local. Jordi Sánchez es manté 
a la presidència i les principals 
novetats de la directiva són la in
corporació de Montse Ribera a la 
Secretaria d’Imatge i Comunica
ció i la creació de la secció de Polí
tica Territorial, que dirigirà David 

Passarell. Com a independents hi 
figuren Neus Vinyals (Formació) i 
Montse Madurell (Dinamització). 
“Treballarem per ser el referent 
de la gent amb esperit crític i 
amb inquietuds que s’estima 
Montcada”, ha destacat Sánchez. 
La resta de l’executiva la integren 
Josep Centelles (Organització), 
M. Àngels Teruel (Finances), 
Marta Aguilar (Política Municipal 
i portaveu a l’Ajuntament), Roser 
Solano (Dona) i Joan Fabián (Re
lacions amb el món associatiu).  

Silvia Díaz | Montcada

MUNICIPALs 2011

La candidata d’Esquerra, Marta Aguilar, amb el president local de la formació, Jordi Sáchez

La construcció de la Ronda de les 
escoles ha començat i les obres ja 
són visibles al carrer Castelló i al 
lateral de la C17. Els treballs els 
executa l’empresa Movir30, per un 
pressupost de 201.770 euros –dels 
fons PUOSC de la Generalitat. El 
projecte preveu enllaçar a través 
d’un carril per a bicicletes els equi
paments actuals i futurs de la zona 
del Pla d’en Coll –el CAP, la Bi
blioteca, el pavelló Miquel Poblet 
i el nou institut– en una longitud 
aproximada de 1.100 metres. El re
corregut discorrerà pels carrers Pla 
de Matabous, Castelló, Camí de 
la Font Freda, Girona, Tarragona, 

Barcelona, passatge Menorca i car
rer d’Alacant. Tots els carrils bici 
seran de doble sentit a excepció 
dels carrers Girona i Tarragona.

Xarxa ciclable. Les obres del pro
jecte més ambiciós que es finan
ça a través del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL), la xarxa ciclable, s’han 
adjudicat a l’empresa Paexba, per 
un import de 310.415 euros (sense 
IVA). La xarxa tindrà una longi
tud de 5 quilòmetres i, per dur a 
terme l’actuació, es faran interven
cions a la via pública per tal que 
els ciclistes puguin circular amb 
seguretat pels barris. 

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

CArrILs bICI

L’ajuntament ha adjudicat els treballs per fer la xarxa ciclable

En marxa les obres de 
la Ronda de les Escoles
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Treball d’adequació d’un carril bici al carrer Eivissa del Pla d’en Coll, tocant al lateral de la C-17
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Gairebé la totalitat de les AMPA 
dels centres públics i concertats de 
primària, les dels tres instituts pú
blics i la de l’Escola Bressol Can 
Casamada han impulsat la crea
ció de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares de Montcada i 
Reixac (FAMPA). L’entitat, que ja 
ha aprovat els seus estatuts, es do
narà a conèixer oficialment el 19 de 
juny, a les 10.30h, al Kursaal, en un 
acte obert a la població. 
La Federació neix amb el doble ob
jectiu de canalitzar les necessitats i 
demandes de les AMPA davant les 
administracions i d’establir vincles 
de col·laboració entre les mateixes. 
L’experiència es va començar a ges
tar fa un parell d’anys, amb motiu 
de la presentació del Pla Educatiu 
de Ciutat. En dues jornades de de
bat organitzades per l’Ajuntament, 
les AMPA van expressar la ne
cessitat de treballar en comú per 
tal de millorar la seva gestió i van 
apuntar la possibilitat de crear una 
coordinadora que finalment ha es
devingut una Federació.

Un any de treball. Des de l’inici 
d’aquest curs, representants de 

les associacions s’han reunit men
sualment per treballar els estatuts 
que ja han estat refrendats per les 
assemblees de la majoria de cen
tres. El procés ha comptat amb la 
col·laboració tècnica de la Dipu
tació a petició del consistori. La 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), ha manifestat públicament 
el seu suport a la iniciativa, pio
nera a la comarca. “Felicitem les 
AMPA per la seva empenta i les 
encoratgem a seguir endavant 
amb la Federació”, ha dit l’edil. 
La nova entitat, que presideix Pedro 
Fernández –membre de l’AMPA de 
l’institut Montserrat Miró–, compta 
amb una junta directiva i funcio
narà a través de comissions. Totes 
les associacions tindran veu i vot i 
podran participar en la presa de 
decisions, encara que cada entitat 
mantindrà igualment la seva prò
pia autonomia. Entre les primeres 
accions que es volen dur a terme 
hi ha la creació d’una pàgina web 
que serveixi per difondre i inter
canviar informació amb l’objectiu 
d’ajudar les entitats a millorar la 
seva gestió. També es volen orga
nitzar activitats conjuntes de totes 
les AMPA que incideixin en el co
neixement del municipi.
Una altra de les qüestions que 
la Federació vol potenciar és 
l’organització de casals conjunts 
durant les èpoques no lectives ate
nent a la necessitats de les famílies 
que han de conciliar la vida perso
nal i laboral.

Societat
laveu.cat/societat

MULTICULTURALITAT
El primer oratori 
musulmà es dóna a 
conèixer a la ciutadania

DISCApACITAT
El Ple de juny aprovarà 
una moció de suport a una 
campanya d’Adimir

pàg. 15 pàg. 17

EdUCACIó

Pilar Abián | Redacció

La Federació d’AMpA dels centres educatius 
locals comença a donar les primeres passes
L’entitat, que es presenta oficialment el 19 de juny al Kursaal, neix impulsada per 13 entitats de primària, secundària i escoles bressol

Les AMPA són les entitats que més associats agrupen al municipi ja que la majoria de famílies amb fills escolaritzats en formen part

La Federació vol crear 
una pàgina web de 
suport a les AMPA i 
potenciar els casals en 
les èpoques no lectives
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 Pedro Fernández: “Els pares som els responsables de l’educació dels nostres fills”

-Està satisfet de la participació de 
les AMPA en el procés de creació de 
la Federació?
Molt satisfet. Gairebé totes les AMPA, 
han participat en la seva gestació.
-Creu que la FAMPA pot tenir un pes 
destacat en l’àmbit educatiu local?
Penso que sí. En les reunions que 
hem mantingut hem anat coneixent 
la diversitat i complexitat educativa 
de Montcada. Ara som capaços de 
veure les coses en global i de treba-
llar per la millora educativa.
-Quines seran les primeres accions 
que la FAMPA durà a terme?
De fet, ja estem actuant. Hem co-
mençat pel més directe, visible i 

aparentment fàcil que és aconseguir 
una oferta de Casals a tots els perío-
des de vacances i treballar més en 
conjunt les extraescolars. Però hi ha 
altres temes que ens preocupen. Per 
exemple: Quan arribaran a Montca-
da els portàtils per als nens de 5è? 
La Generalitat fa prou pels nens amb 
necessitats educatives especials?
-L’actual context no és fàcil, marcat 
per la LEC i per la crisi econòmica.
És cert. La LEC no ha tingut una bona 
rebuda i això no beneficia ningú. I la 
crisi econòmica ho fa tot més difícil 
perquè falten recursos. 
-Les AMPA fan una tasca social im-
portant, promouen activitats, ges-

tionen serveis 
i mantenen tra-
dicions. Aquest 
ha de ser el seu 
paper?
Considero que 
hem de fer un 
pas endavant 
Els responsa-
bles de l’educació 
dels nens i nenes som els pares. Una 
cosa és confiar en les administracions 
públiques i una altra, no tenir criteri ni 
ser exigent amb elles, ni amb els edu-
cadors i ni amb nosaltres mateixos. 
Crec que la FAMPA serà una bona 
eina per ajudar en aquesta tasca | PA

President de la FAMPA
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El consistori organitza el dia 18 de juny un acte d’homenatge als joves i a les empreses col·laboradores

ProgrAMEs ForMAtIUs

Una cinquantena d’estudiants locals 
orienta el seu futur laboral o docent 
Silvia Díaz | Montcada

Sara Vargas, de 17 anys i alumna 
de l’institut La Ribera, participa en 
un programa d’orientació i ha fet 
80 hores de pràctiques a la cuina 
del bar Danubio, a Carretera Vella, 
on ha après una feina i ha fet una 
incursió en el món laboral. “M’ha 
anat molt bé, he après moltes 
coses i crec que he canviat una 
mica”, ha explicat. Per al seu tutor 
en les pràctiques, Paco Carrillo –el 
responsable del bar– experiències 
com les de la Sara són molt posi
tives perquè “donen una oportu-
nitat als joves que puguin estar 
desorientats o en risc d’exclusió”. 
Marc Lanza, alumne de 17 anys 
de La Salle, ha passat els dimecres 
i els dijous al matí dels darrers sis 
mesos a Montcada Aqua, on ha fet 
pràctiques de socorrisme, de cursos 
de natació i de fitness. “M’ha ser-
vit per conèixer una mica més el 
treball al món de l’esport al qual 
en vull dedicar”, explica el jove, 
que vol estudiar un cicle mitjà de 

conducció de l’activitat física i del 
medi natural el pròxim curs. Per 
al seu tutor, José Manuel Martín, 
l’experiència també ha estat posi
tiva: “A nosaltres ens ha donat 
suport i ell ha après a defensar-
se en un nou àmbit”. Sara i Marc 
formen part d’una iniciativa dels 
seus respectius centres per orientar 
alumnes que es plantegen deixar els 
estudis, que no tenen clar si volen 
estudiar o treballar o bé que desit
gen endinsarse en el món laboral. 

Projecte marc. Les estades a empre
ses s’emmarquen en el Dispositiu 
Local Transició EscolaTreball (Dil
tet), una iniciativa de la Generalitat 
i de la Diputació de Barcelona en 
la qual participen diversos departa
ments de l’Ajuntament coordinats 
per Educació, que s’encarrega de 
fer el seguiment de l’alumnat en 
pràctiques i dóna suport en la re
cerca d’empreses col·laboradores. 
Un total de 47 alumnes dels ins
tituts La Ribera, La Ferreria, 

Montserrat Miró i La Salle, han 
passat durant sis mesos –un o dos 
dies a la setmana– a empreses, bo
tigues, tallers i dependències mu
nicipals. El 18 de juny, el consisto
ri organitza a l’institut La Ferreria 
(13h) un acte de reconeixement 
a aquests joves, a les empreses 
col·laboradores i també als alum
nes que han participat aquest any 
al programa Tastet d’oficis i al de 
qualificació professional, que ges
tiona Promoció Econòmica.

En Marc Lanza (dreta) prepara els infants de la llar d’infants Disney que fan natació
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L’Obra Social ‘la Caixa’ ha atorgat 
a l’escola La Salle, que enguany 
celebra el seu centenari, un ajut de 
6.000 euros per col·laborar amb el 
finançament del projecte ‘E+T+e 
de diversificació curricular’, que 
té com a objectiu que els alumnes 
en risc de no acabar els estudis 
reglats recuperin la confiança i 
l’autoestima per evitar el fracàs es
colar. “Estem molt satisfets de la 
subvenció atorgada”, ha explicat 
Josep M. Zaragoza, coordinador 
del programa. El pla, que s’ha po
sat en marxa aquest curs, s’adreça 
a joves de tercer i quart d’ESO 
amb dificultats d’adaptació al 
medi escolar del centre.

Funcionament. La implementació 
del projecte a l’escola s’ha concretat 
en la creació d’una aula de diversi
ficació –on els joves fan tallers en 
els quals apliquen de forma pràc
tica les assignatures que formen 
part del currículum ordinari– i en 
la possibilitat que els alumnes que 
hi formen part facin pràctiques 
en empreses externes i a equipa
ments municipals –l’organització 
de les estades compta amb el su
port de l’Ajuntament.

Silvia Díaz | Redacció

La Salle rep 
una aportació 
de ‘la Caixa’

Sara Vargas, a la cuina del bar Danubio
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Una vintena de col·lectius locals va aprofitar la jornada per donar a conèixer la seva tasca

I FEstA dE LEs ENtItAts

L’organització valora positivament 
l’acte i ja prepara la segona edició

Laura Grau | Montcada

A l’espera que les associacions 
participants facin la valoració de
finitiva –mitjançant una enquesta 
valorativa–, la Regidoria de Parti
cipació Ciutadana ha manifestat la 
seva satisfacció per com va trans
córrer la primera edició de la Fes
ta de les Entitats, celebrada el 29 
de maig al carrer Major i la plaça 
de l’Església. “Volem aprendre 
de l’experiència i millorar al-
guns aspectes com els horaris i 
la difusió de les activitats”, ha 
explicat la responsable del depar
tament, M.Teresa Gallego (PSC). 
La major afluència de públic es va 
concentrar al migdia a la zona de 
l’escenari, ubicada a la plaça de 
l’Església, on van actuar diverses 
escoles de ball del municipi i com
ponents de la Coordinadora local 
de Grups de Rock. 

Funcionament. Les activitats 
de tarda no van tenir tant de 
públic com al matí, fet que 
l’organització atribueix a que van 
començar massa aviat. “L’any 

vinent iniciarem el progra-
ma de tarda a les 18h, ja que 
és partir d’aquesta hora quan 
hi ha més ambient al carrer”, 
ha dit Gallego. Les entitats, dis
tribuïdes en diferents carpes, no 
es van limitar a mostrar infor
mació sobre la seva tasca, sinó 
que també van fer participar 
els visitants, sobretot el públic 
infantil, amb l’organització de 
tallers, com el de xapes de Tazu

mal CatalunyaEl Salvador, el de 
primers auxilis de Creu Roja o el 
mural de pintura de l’Associació 
Catalana contra la Síndrome de 
Rett. Les entitats d’immigrants 
i la seva tasca d’integració tam
bé van tenir presència a la festa, 
amb l’Associació d’Equatorians 
(ASERM), Taarof bi Salam i la 
recentment creada Amics i Ami
gues de Kasbas, ambdues de 
veïns procedents del Marroc.

Una de les parades de la Festa de les Entitats on Aserm oferia un taller de samarretes
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Els alumnes de cinquè curs de 
primària de les escoles Elvira 
Cuyàs, El Viver, Reixac, Font 
Freda i La Salle van participar al 
circuit de bicicletes que la Policia 
Local va instal·lar de l’1 al 10 de 
juny a la pista coberta del centre 
Elvira Cuyàs. Durant l’activitat, 
els infants, bé damunt les dues 
rodes o bé a peu, simulaven que 
circulaven pel carrer. En ambdós 
casos, els participants havien de 
respectar els senyals de trànsit 

habilitats durant el recorregut. 
El circuit formava part del pro
grama d’educació viària que les 
regidories d’Educació i Salut Pú
blica i Consum, conjuntament 
amb la Policia Local, duen a 
terme cada any. L’organització 
ha comptat amb el suport de la 
unitat de proximitat de la poli
cia, de l’escola Elvira Cuyàs i 
de l’institut Guttman, organisme 
que col·labora també amb les 
sessions per als alumnes d’ESO 
sobre conducció i alcohol. 

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

MobILItAt

El circuit de bicis tanca 
el curs d’educació viària
L’activitat ha rebut el suport de la unitat de proximitat
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Un voluntari de l’institut Guttman, d’esquenes, amb els alumnes de l’Elvira Cuyàs al circuit
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Tres entitats musumalmes de 
Montcada i Reixac –Ibno Sina, 
Pakistan Cultural Society i Dhike 
Bafarara– van organitzar el 16 
de juny amb la col·laboració de 
l’Ajuntament una jornada de por
tes obertes al seu espai de culte, 
situat a una nau del polígon Can 
Tapioles de Mas Rampinyo. L’acte 
va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), el diputat socialista al Par
lament català Mohamed Chaid 
(PSC) i l’antropòleg Rafael Cres
po, que va oferir una xerrada 
sobre la diversitat religiosa. “Ca-
talunya és una societat plurire-
ligiosa amb més de 13 creences 
diferents i més de 3.000 espais 
de culte”, va indicar Crespo, qui 
va convidar els membres de la 
comunitat musulmana a explicar 
a la resta de catalans què impli
ca ser de l’Islam: “Alhora que 
exposeu els vostres costums 
també coneixereu persones”. 
En aquest sentit, Arrizabalaga 
va lloar iniciatives com aques

ta perquè “són un triomf de la 
convivència i el respecte entre 
nosaltres”. Per la seva banda, el 
diputat Chaid va remarcar que 
“una vegada ja som aquí no 
som immigrants, estem par-
lant de ciutadans amb drets 
i deures, tots amb igualtat 
d’oportunitats”. L’acte s’ha em
marcat en la cinquena edició de 
les Jornades de Portes Obertes de 
les Mesquites de Catalunya, una 
iniciativa del Consell de Centres 

Islàmics catalans. La jornada va 
cloure amb un refrigeri a base de 
pastes àrabs, te i fruits secs.

Tres entitats locals van fer una jornada de portes obertes el dia 16 a l’oratori de can Tapioles

INtEgrACIó

La comunitat musulmana dóna a 
conèixer el seu espai de culte 
Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo
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Els ponents a la jornada de portes obertes a l’oratori musulmà de Can Tapioles

La Regidoria d’Integració Social 
ha completat l’edició de la Guia 
d’acollida en diferents idiomes i 
ara inclou la informació en cata
là, castellà, àrab, francès i anglès. 
L’objectiu del manual és facilitar 
el coneixement de l’entorn de les 
persones nouvingudes que por
ten cert temps vivint a Montcada 
però encara presenten algun des
coneixement sobre l’entorn i els 
seus recursos. La guia també fa
cilita informació sobre els serveis 
d’atenció als col·lectius immigrants 
que té desplegats el consistori.

Curs de català i castellà. El depar
tament fa un curs de català i de 

castellà per a nouvinguts, amb 
l’objectiu que coneguin el vo
cabulari que s’ha d’emprar per 
obtenir tràmits com un certificat 
d’empadronament, la targeta sa
nitària, un contracte de lloguer o 
de treball o la sol·licitud de resi
dència o de feina. Les classes co
mençaran el 22 de juny i tindran 
lloc al Kursaal, els dimarts i els 
dijous, de 10 a 12h. Per fer la ins
cripció, cal trucar al telèfon 935 
647 182 o bé anar en persona a 
la Regidoria (Masia, 39). El curs 
està especialment recomanat a 
immigrants que ja tenen nocions 
dels idiomes però desconeixen el 
vocabulari específic que s’empra 
a l’hora de fer tràmits.

El departament fa un curs de castellà i català per a nouvinguts

La guia d’acollida es 
reedita en més idiomes

Silvia Díaz | Redacció
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Els centres cívics i Can Tauler posen 
en marxa el programa d’estiu

EQUIPAMENts MUNICIPALs

activitats de carrer per a infants i adults es combinen amb cursos i sortides culturals

Silvia Díaz | Redacció

La Xarxa d’Equipaments ha posat 
en marxa el programa d’estiu. El 
Casal Infantil de la Ribera arrenca 
el 30 de juny amb un berenar popu
lar i una sessió de jocs tradicionals 
al Parc de les Aigües. El programa 
inclou un ampli ventall d’actes que 
es faran a la pista esportiva o bé al 
Centre Cívic del barri (Llevant, 10), 
a partir de les 18h. Les primeres ac
tivitats són un taller de graffitis (dia 
2) i un campionat familiar de futbo
lí, el dia 7. D’altra banda, la Taula 
Cívica organitza el dia 26 un con
curs ocellaire i a partir del dia 29, 
el Centre Cívic ofereix una mostra 
dels tallers de l’equipament. El 4 de 
juliol hi haurà una jornada de tinen
ça responsable d’animals al parc de 
les Aigües (17h). 
El Centre Cívic l’Alzina organit
za aquest mes un monogràfic de 
coques de Sant Joan (18 de juny, 
18h), una caminada pel barri (dia 
19, 10h), una exhibició de balls que 
tindrà lloc el 20 de juny al Gran 
Casino (19h) i un taller de primers 
auxilis, el dia 30, a les 18h.

Pel que fa a Can Cuiàs, el Centre 
Cívic dedicarà el mes de juliol als 
cursets intensius. L’oferta inclou 
sevillanes, ball modern, arts plàs
tiques, salut, anglès i fotografia 
digital. Les inscripcions ja estan en 
marxa i s’han de fer al Centre Cívic 
de dilluns a divendres, de 17 a 20h, 
o bé els dimecres, de 10 a 13h. Du
rant tot el mes hi haurà el servei de 
ludojocs, els dimarts i els dijous de 
17.30 a 19.30h. D’altra banda, Can 
Cuiàs celebra el dia 21 la fi del curs 
del taller de guitarra i el 22, la del 
curs de grups de ball (18.30h).

Can Tauler. L’Espai Jove (Balmes, 
16) acollirà activitats totes les tar
des de juliol. Del 28 de juny al 20 
de juliol, els dilluns i dimarts (18h) 
hi haurà tallers de circ acrobàtic, de 
graffiti i de rocòdrom. A partir de 
l’1 de juliol, tots els dimecres es farà 
cinema, a les 18.30 i a les 21h. El di
jous serà el dia dedicat a les sortides 
i se n’han programat quatre, per fer 
paintball, anar a l’Illa Fantasia, Port 
Aventura i al Kartòdrom de Catalu
nya. Durant el juliol continua el ci
cle Divendres a la carta (18h), amb 
diverses propostes lúdiques.
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El gruix central de les activitats 
de la Setmana de Promoció de la 
Salut mitjançant l’activitat física 
i l’alimentació saludable (PASS), 
organitzades per la Regidoria de 
Salut Pública i Consum i l’IME, 
va tenir lloc els dies 11 i 12 de juny. 
El Centre Cívic l’Alzina va acollir 
un torneig de petanca i un bufet de 
fruites naturals i el descobriment 
de l’itinerari de salut de Terra Nos
tra. Al Centre Cívic La Ribera es 
va projectar la pel·lícula Super size 

me. Bona part del programa va te
nir com a escenari Can Cuiàs, on 
el dia 11 es va fer un taller de cuina 
saludable (al Centre Cívic) a càrrec 
de la cuinera Àngels Puntas –que 
es va repetir el dia 14 a la Ribera– 
i el 12, una matinal de batuka i el 
recorregut de salut pel barri, activi
tats que van atraure força públic.
El programa acabarà el 18 de juny 
(18.30h) amb un torneig de futbol 
contra les drogues, a la plaça de la 
Ribera. Les activitats del dia 9 es 
van suspendre a causa de la pluja. 

Força participació a les activitats de la Setmana paSS

sALUt

Esports, sortides i ball per 
tenir una vida saludable

Silvia Díaz | Redacció

 

>  El cicle de sortides en BTT acaba a la platja
El col·lectiu Montcada en bici tanca la temporada de sortides en bicicleta tot 
terreny (BTT) amb un itinerari pel riu Besòs fins a la platja. “És una desco-
berta molt especial, baixarem fins al mar, allà soparem i podrem tornar de 
nit pel mateix lloc perquè el vial està il·luminat”, ha dit Andrés Julián, de 
l’organització. La cita és el 19 de juny i la sortida, a les 19h, davant del pavelló 
Miquel Poblet. L’entitat ha fet aquesta temporada vuit sortides per descobrir 
l’itinerari natural damunt una bicicleta i els participants, infants i les seves famí-
lies, han recorregut prop de 900 quilòmetres | SD

> Autobusos del segle XX travessen Montcada 
El primer Ral·lie d’Autobusos Clàssics, amb motiu del centenari de l’autobús 
Hispano Suiza de Sagalés, va travessar Montcada el 13 de juny. Una trentena 
de vehicles clàssics va sortir des de Barcelona fins a Caldes de Montbui pas-
sant també la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Palau Solità i Plegamans. 
Les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, van pujar a un dels auto-
busos a l’avinguda de la Ribera fins arribar al Pla de Matabous | PA
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Participants a la màster class de batuka que va tenir lloc al parc del Turó Blau

La pluja va fer que el taller de ioga al carrer del dia 14 es fes dins del Centre Cívic Can Cuiàs
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>  Taller d’associacionisme a Can Sant Joan
En el marc del Pla Integral de la muntanyeta de Can Sant Joan, els dies 5 i 7 de 
juliol es farà al Kursaal un taller d’associacionisme (18.30h). L’acció s’adreça a 
les entitats i la ciutadania en general i pretén facilitar un marc de reflexió sobre 
com millorar la participació ciutadana a través de les associacions. Per a més 
informació i per confirmar assistència es pot trucar al telèfon 935 726 474 o bé 
enviar un correu electrònic a participaciociutadana@montcada.org | SD

Es lloga. Pàrquing gran per 50 euros al mes 
al c. Alt de Sant Pere 1. Tel. 616 798 781.
Se traspasa. Cervecería Turó, a pleno 
rendimiento, en Can Sant Joan. Interesados 
llamar a 653 538 709.
Selección de personal. Buscamos 
tres personas con perfil comercial para 
asesoramiento y comercialización de 
productos de alta nutrición. Formación a 
cargo de la empresa, lider en el sector. 
Enviar CV a cuidatebcn@gmail.com 
Compro. Móviles de segunda mano. Tel 
692 924 484.
En alquiler. Párquing en calle Pascual, 90 
euros mensuales. Tel. 933 590 115
Alquilo local de 85m2 en Font Pudenta, 
muy soleado. Buen precio. 607 256 454. 
Classes de repàs d’anglès. A càrrec 
d’una llicenciada en Filologia Anglesa. Tel. 
649489672 / 935 648 693.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts  
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L’entitat Adimir ha començat a 
treballar per assolir un conveni de 
col·laboració amb el Departament 
d’Educació perquè hi hagi una 
coordinació entre els professionals 
de l’associació i el professorat dels 
centres escolars de Montcada en 
matèria d’atenció a la discapaci
tat. Així ho van acordar membres 
d’Adimir en una reunió feta el 9 
de juny amb representants d’Acció 
Social i Ciutadania. “Confiem que 
l’acord es pugui concretar cara el 
curs vinent”, ha explicat Ana Ba
llesta, portaveu d’Adimir. 
D’altra banda, l’entitat ha anunciat 
que abans de l’estiu compareixerà 
davant la comissió d’educació del 
Parlament per exposar la seva rei
vindicació sobre la necessitat de ga
rantir els vetlladors per a alumnes 
discapacitats a les escoles ordinàries. 
A Montcada hi ha dos casos, els de  
Laura i Pau, als quals la Generali
tat els ha denegat la possibilitat de 
comptar amb un reforç al col·legi. 
Al Ple de maig tots els grups mu
nicipals van acordar que a la sessió 
plenària del juny s’aprovarà un text 

de suport a l’entitat en aquesta rei
vindicació. Adimir ha anat més en
llà del consistori i fins i tot ha enviat 
una carta al conseller d’Educació, 
Ernest Maragall, demanantli una 
reunió per explicarli la situació de 
les famílies.

Més suport del Ple. A la sessió de 
maig, tots els grups municipals van 
donar suport a una moció per fo
mentar les accions per la lluita con
tra el càncer infantil. El text va sor
gir arran la petició de l’associació 
de familiars i amics d’Ángel Man

zanares, una entitat de Cerdanyola 
impulsada per una família que va 
perdre un fill als 6 anys a causa de 
la malaltia.

L’entitat ha sol·licitat una reunió amb el conseller Maragall per exposar la situació de Laura i pau

AtENCIó A LA dIsCAPACItAt

Adimir proposa col·laborar amb la 
generalitat en matèria educativa

Silvia Díaz | Redacció
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L’ong Tazumal ha enviat dos vehi
cles medicalitzats a El Salvador, amb 
material educatiu i sanitari cedit 
per l’assemblea local de Creu Roja. 
Una ambulància va a la localitat de 
Citalà i el microbús, a la població 
de Jocoaitique, l’alcalde de la qual, 
Walter Claus, va visitar el municipi 
el 2 de juny i es va entrevistar amb 
el seu homòleg, César Arrizabalaga 
(PSC), i el regidor de Cooperació, 
Carles Guijarro (PSC). Els vehicles 
han marxat amb 10 ordinadors 
dins, que una empresa ha cedit a 
Tazumal, per tal de construir a la 
localitat de Nicaragua agermanada 
amb Montcada, La Paz Centro, 

una centre d’informàtica. Un inte
grant de Tazumal viatjarà a final 
de juny al país per muntar l’aula. 
L’expedició coincideix amb la que 
una delegació d’alcaldes catalans 
farà a El Salvador per conèixer 
l’estat dels projectes de desenvolu
pament que s’hi realitzen amb el 
seu suport. En aquesta expedició hi 
haurà membres de Tazumal. 

Curs de cooperació. Una desena de 
persones va participar a la tercera 
edició del curs de cooperació que 
Tazumal va organitzar el 12 de 
juny a la Casa de la Vila, algunes 
de les quals viatjaran aquest estiu a 
l’Amèrica Central.

al juliol hi haurà una nova visita oficial a l’amèrica central

CooPErACIó

Montcada amplia els 
vincles amb El Salvador

Silvia Díaz | Montcada

El president de Tazumal, Rafael Lemus, mostrant les cadires de rodes que marxen a El Salvador

Dues membres d’Adimir amb una pancarta reivindicativa durant el Ple de maig
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L’Esplai Can Cuiàs organitza una 
festa el pròxim 20 de juny per 
acomiadarse de la població de 
Montcada i Reixac, especialment 
dels infants del barri. La celebra
ció tindrà lloc a la pista coberta 
del parc del Turó Blau, durant 
el matí i la tarda. Les activitats 
començaran a les 12h amb un 
espectacle d’animació. Al migdia 
hi haurà un dinar de germanor 
i de 17 a 19h tindran lloc els in
flables per a la mainada. “Hem 
estat quatre anys fent una tas-
ca voluntària i pensàvem que 
hi hauria relleu generacional, 
però no hem trobat ningú que 
vulgui continuar l’activitat, que 
és sense afany de lucre”, ha ex

plicat la responsable de l’Esplai, 
Mireia Martín. Durant aquests 
anys, l’entitat ha dut a terme acti
vitats infantils tots els dissabtes a 
la tarda i una ludoteca i un Pare 
Noël per al Nadal.

L’entitat s’acomiada amb una festa el dia 20 de juny

LLEUrE

L’Esplai Can Cuiàs diu 
adéu als infants del barri

Silvia Díaz | Redacció

Un dels tallers d’aquest curs de l’Esplai
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La psicòloga Eva Rodríguez va oferir a la casa de la Vila una xerrada sobre el càncer de mama

sALUt I doNEs

Valls reivindica que les dones siguin 
les protagonistes de la seva salut

Laura Grau/Sílvia Alquézar | Montcada

Com a cloenda del programa del 
Dia Internacional de la Salut i les 
Dones, la metgessa i investigadora 
Carme Valls va presentar el 3 de 
juny a la Casa de la Vila –acom
panyada de la regidora de Dona i 
Igualtat, M. Teresa Gallego (PSC)–  
el seu darrer llibre Mujeres, salud 
y poder, que aborda la visió de la 
medicina al llarg de la història des 
de la perspectiva de gènere. Per a 
Valls, històricament les dones han 
estat “invisibles” per a la medicina, 
hereva del model patriarcal, i va 
posar com a exemple els trastorns 
en la menstruació, procés vital per 
a la reproducció humana que fins 
fa pocs anys ni tan sols apareixia 
als llibres de medicina i la solució 
dels quals continua sent la pres
cripció d’anticonceptius. “Això és 
una prova que no hi ha interès 
en estudiar l’origen d’aquestes 
alteracions i es prescriu un me-
dicament que resol el problema, 
però no se n’estudien les causes”, 
va explicar. Segons Valls, els mis
satges dels mitjans de comunicació 

tendeixen a reforçar la idea de la de
bilitat femenina. Valls va posar com 
exemple l’osteoporosi: “Ens diuen 
que  30% de les dones tenen risc 
de patir aquesta patologia, però 
no diuen que un 70% no”. 

Càncer de mama. El suport psicolò
gic és molt important per superar el 
càncer de mama. Ho va expressar 
la psicòloga Eva Rodríguez, respon
sable dels programes de mama de 
l’Àrea d’Oncologia de l’Associació 
Catalana contra el Càncer, en la 

xerrada que va oferir el dia 2 a la 
Casa de la Vila, acompanyada de 
la regidora de Salut Pública i Con
sum, M. Carmen González (CiU). 
La ponent va centrar la seva expo
sició en les tres etapes de la malaltia 
–el diagnòstic, el tractament i la tor
nada a la normalitat– i en quins sen
timents tenen les dones en aquest 
procés. “Després d’haver superat 
la malaltia, els supervivents as-
seguren que donen més valor a 
la vida, al present i a l’amor als 
altres”, va indicar Rodríguez.

La doctora Carme Valls (dreta), acompanyada de la regidora de Dona, M. Teresa Gallego (PSC)
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El Casal d’Estiu d’Infància i Joven
tut arrencarà el dia 28 amb un total 
de 385 infants inscrits. L’activitat 
–gestionada per l’empresa Més 
que Lleure– enguany es dedica a la 
història del cinema, es durà a ter
me a tots els centres on s’ofertava 
el Casal, a excepció de l’escola El 
Turó, on no s’han cobert les places 
mínimes. Les activitats es desenvo
luparan durant dues quinzenes –la 
segona anirà del 12 al 29 de juliol– 
en horari matinal. Només a dos 
centres hi haurà servei d’atenció 
matinal i de menjador, al Reixac i a 
l’Elvira Cuyàs.

Casal de Can Sant Joan. Amb el 
fil argumental ‘Pol nord i pol sud’ 
tindrà lloc el Casal Infantil de 
Can Sant Joan, coordinat per Ser
veis Socials i gestionat per la coo
perativa Suara. L’activitat s’adreça 
especialment als infants que han 
fet el Casal d’hivern, però també 
es faran activitats obertes al barri. 
El 29 de juny hi haurà un taller 
de manualitats; el 9 de juliol, una 
pluja de colors, i el 16, una partida 
de bitlles gegants. Els actes es fa
ran a la plaça Nicaragua (17.30h).

Silvia Díaz | Redacció

Un total de 385 
infants faran el 
Casal d’Estiu

Representants de diferents àmbits 
socials es van reunir el 10 de juny 
al Kursaal per debatre sobre la pre
venció de les drogodependències 
des del punt de vista familiar, edu
catiu, laboral, sanitari i dels mitjans 
de comunicació. La jornada, orga
nitzada per la Regidoria de Salut 
Pública i Consum amb el suport 
de  la Diputació de Barcelona, es 
va fer en el marc de la redacció del 
nou Pla sobre drogues i comporta
ments de risc 20102013. 

Contingut. Durant la reunió es 
van repassar els objectius assolits 
en el Pla vigent i es va debatre so
bre els aspectes que cal millorar. 
Segons les dades de què disposa 
l’Ajuntament, el consum de dro
gues com l’alcohol i el cànnabis és 
elevat entre els joves, sobretot els 
caps de setmana, encara que les 
xifres de consumidors són similars 
a les d’altres municipis. En el cas 
de Montcada, no hi ha el fenòmen 
de “botelló” pròpiament dit ja 
que, quan es detecta puntualment 
el problema, la Policia Local aplica 
l’Ordenança de convivència.

Pilar Abián | Can Sant Joan

L’Ajuntament 
treballa en el 
tercer pla local 
sobre drogues
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Agenda
laveu.cat/agenda

Musical ‘33’
Del grup de teatre La Salle Montcada
(Últimes representacions)

19 de juny, 22h i 20 de juny, 18h
col·legi la salle

19 de juny, 19h
davant del pavelló miquel poblet

18 l divendres
Festa Major. De Can Sant Joan. Inici amb 
una gimcana infantil (veure la resta d’actes 
a la pàgina 22). Hora: 17h. Lloc: Plaça del 
Bosc. Organitza: Comissió de Festes de 
Can Sant Joan.

Hora del conte. “Contes d’estiu” a càrrec  
de Marta Esmarats. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.

19 l dissabte
Teatre familiar. ‘Pau i el país dels valors’. 
Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Sortida. Bicicletada nocturna per la lle-
ra del Besòs fins a la platja (Sant Adrià). 
Hora: 19h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Organitza: Montcada en Bici.

Teatre. Musical ‘33’, del grup de Teatre La 
Salle Montcada. Hora: 22h. Lloc: Teatre 
del col·legi La Salle. Preu: 7,5 euros (últi-
ma representació el 20 de juny).

20 l diumenge
Sortida. Matinal a Les Agulles de 
Montserrat. Hora: 8h. Lloc: Davant del 
col·legi La Salle. Organitza: El Cim.

Festa. Comiat de l’Esplai Can Cuiàs, amb 
espectacle d’animació i inflables. Hora: 

12h. Lloc: Pista del Parc del Turó Blau.

Concert. De la Coral Mare de Déu del 

Turó. Hora: 19.30h. Lloc: Església de 

Santa Engràcia.

21 l dilluns
Ple extraordinari. Dimissió de l’alcalde, Cé-

sar Arrizabalaga. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 

de la Vila.

Concert. Final de curs del taller de 

guitarra.  Hora: 20.30h. Lloc: Centre Cívic 

Can Cuiàs.

Apagada. De llum en protesta per l’in-

crement de la tarifa elèctrica. Hora: De 

22.30 a 22.40h. Organitza: Confavc.

22 l dimarts
Fi de curs. Dels cursos de ball. Hora: 

18.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Fi de curs. Aula oberta de guitarra elèc-

trica. Hora: 20h. Lloc: Kursaal. 

23 l dimecres
Festa Major. De la Ribera. Taller de ma-

nualitats. Hora 17.30h (veure més actes 

a la pàgina 22).

Revetlles. A Can Cuiàs, Montcada cen-
tre, Font Pudenta-Muntanyeta, la Ribe-
ra, Can Sant Joan i Can Pomada.

25 l divendres
Revetlla. De Sant Pere. Hora: 21h. Lloc: 
Reixac. Organitza: Amics de Reixac.

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

29 l dimarts
Inauguració. De l’exposició d’art africà 
de la col·lecció privada de Pere Carbo-
nell. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

1 l dijous
Fi de curs. Aula oberta de música, guitarra, 
cant i teclat. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 
Municipal. 

Inauguració. De l’exposició de l’Esplai per 
a la Dona. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la 
Vila.

2 l divendres
Fi de curs. Aula oberta de guitarra elèc-
trica. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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rivas, c. conca,10
duran, av. Terra Nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26

18 19 20

25 26 2722 23 2421

28

V.Nieto J.Relat J.Relat

Recasens V.Nieto V.NietoJ.Vila pardo Guixduran

Recasensduran J.Vila RivasRivas

30 21
J.Relat J.Relat

3 4

         juny/juliol

Bicicletada per la llera 
del riu Besòs
Organitza: Montcada en Bici

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

ARTS pLàSTIQUES 
alumnes dels tallers de pintura
Fins al 27 de juny 

Mostra dels 
alumnes de 
photshop i 
pintura infantil

Fins al 27 de juny

Concerts 
AULES OBERTES 
DE MÚSICA
1 de juliol, 19.30h
2 de juliol, 19h
Entrada gratuïta

sala 
principal

EXpOSICIÓ
TAllA I ESculTuRA
dels alumnes de 
l’Escola Municipal 
Fins al 23 de juny
Sala Sebastià Heredia

Aula oberta 
de guitarra elèctrica
22 de juny, 20h 
Sala Joan dalmau

29
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>Editorial
Un adéu sonat

Renuncia del alcalde
Para la mayoría de los montcaden-
ses es una gran satisfacción. Ningún 
alcalde debiera permanecer en el 
mandato más allá de dos años, pror-
rogables a tres y nada más. No sé 
si es culpable o inocente de lo que 
se le atribuye, pero lo que sí sé es 
que ha dejado bastante que desear 
en las obras que ha emprendido. 
Por ejemplo, la calle Mayor ¿cuántas 
veces ha sido levantada y reconstruí-
da en su largísimo mandato? ¿No se 
podían hacer las cosas bien desde 
un principio? Lo peor es que también 
la que ahora acaban de inaugurar ha 
sido una equivocación más. Sabido es 
que no hay aparcamientos en Mont-
cada ¿No se le ha ocurrido hacer un 
aparcamiento subterráneo en la calle 
Mayor, aprovechando las obras?
Tambien podría haber rechazado con 
más énfasis la fábrica del Asland, 
para que desapareciera del centro de 
la ciudad. Pero no lo ha hecho. Y las 
consecuencias ya se ven. Por más 
que se trate de tapar, ahí están las 
muertes por inhalación de humos. Yo 
tuve que huir de Montcada porque mi 
mujer y mis hijos se enfermaban de 
los bronquios y aún hoy no podemos 
regresar por culpa de las emanaciones 
de esa fábrica. Pienso que este alcal-
de no ha hecho suficiente para obligar 
a salir esa fábrica de Montcada. Y no 
sigo, porque si quien lo va a sustituir 
no es mejor… Estamos apañados.

Francisco gutiérrez Ríos 
Chiclana (Cádiz)

arrossada a Reixac
Fa més de 20 anys que l’Associació 
Amics de Reixac celebra la Festa Ma-
jor el segon diumenge de juny a l’en-
torn de l’església de Reixac. Es fan 
sardanes, una paella popular i ball. 
Són molts veïns que gaudeixen de la 
mateixa i també famílies que venen 

de fora. Però enguany no s’ha pogut 
fer perquè no ens han donat el per-
mís de foc, tot i que, com cada any, 
l’hem sol·licitat amb temps i forma 
degudes al Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat, concretament a l’ofici-
na comarcal de Sabadell. Nosaltres 
sempre hem estat complidors de la 
llei (tenim còpia dels permisos de 
tots els anys) i responsables davant 
la possibilitat de risc. Ja en el seu 
dia vam deixar de fer servir llenya 
per fer l’arròs amb butà, amb la des-
pesa que va representar. 
Les veritables raons de per què aquest 
any hem trobat “pals a les rodes” les 
desconeixem. Ningú no ens ha dit 
res ni ha intentat trobar solucions. 
De qui depèn la responsabilitat? Hi 
ha hagut por? Hi ha hagut temença? 
No ho sabem. El que sí sabem és que 
una gran “família”, amics tots, ens 
hem quedat sense una festa arrelada 
que el poble espera i gaudeix i ningú 
no ens ha explicat la raó. El silenci 
com a resposta és una manera d’elu-
dir les responsabilitats. Amb tot, cal 
dir que la Regidoria de Cultura sí ens 
ha donat suport. Amics, l’any vinent 
hi haurà paella, tenim temps per bus-
car solucions.

associació amics de Reixac
Montcada 

escoles bressol
Sóc una mare damnificada que volia 
que la meva nena anés a una Esco-
la Bressol municipal. Escric perquè 
trobo patètic primerament que hi 
hagi aquesta mancança de places 
d’Escoles Bressol al nostre poble, 
84 nens fora! No trobo cap motiu 
que ho justifiqui per molt que s’ex-
cusi la Regidora d’Educació. És una 
situació deficitària per a un poble 
que es fa gran i que provoca que la 
gent marxi, per la manca de serveis 

i dificultats a tots nivells. Ens treuen 
un mercat, ens posen zones blaves 
arreu i més coses que ara no venen 
al cas. Per altra part, l’ordre de prio-
ritats tampoc el trobo lògic. Resulta 
que en fer la inscripció se’ns dóna la 
“gran oportunitat” prioritzar els cen-
tres i tenim la sort que se’ns donen 
30 punts per viure a Montcada. Es 
dóna el cas que poso de 4a opció 
la Escola Bressol Camí del Bosc, ja 
que tan als avis, com als pares, com 
al cangur ens queda lluny del nostre 
domicili. La gran sorpresa és que, en 
veure els llistat d’admesos, hi ha 4 
nens amb 0 punts i 3 –entre ells la 
meva filla– que, tot i tenir 30 punts 
per viure a Montcada, no entren per-
què no l’hem posada com a primera 
opció. Això no té ni cap ni peus! Vull 
que la meva nena entri a l’Escola 
Bressol Municipal sigui amb 1a o 4a 
opció! I no que em passin al davant 
infants que no viuen al municipi... 
Per tot això, vull una resposta al que 
ha succeït, però amb una lògica, no 
la que m’han donat telefònicament 
que “això va així”. No vull portar la 
nena a una Escola Bressol privada 
podent entrar a una pública. Així, 
mai aconseguireu fer poble!

g. m. R.
Terra Nostra

mercadillo al c. major
A la Festa Major, la Fira Medieval va 
ser tot un encert. Les parades van 
quedar molt bé i es va deixar un 
espai prou ample per passejar de 
punta a punta, tafanejant, comprant 
i retrobant vells amics i coneguts. 
Per què no aprofitem aquesta idea 
i fem tot l’any el mercadillo dels di-
mecres al carrer Major i, si pot ser, 
els dissabtes al matí, millor? Això 
donaria vida al carrer. Tots els que 
treballem podríem aprofitar els dis-
sabtes per fer les compres, petar la 

xerrada amb els veïns i comerciants 
i, sobretot, retornar al carrer Major el 
seu encant i la vida comercial que es 
mereix. Penso que s’ha de fomentar 
la vida veïnal i comercial del munici-
pi i més ara que el Mercat Municipal 
ja no funciona. Diuen les males llen-
gües que també volen treure el mer-
cadillo i portar-lo fora del centre. 

m. dolors quintana
Montcada

denuncia
Soy vecino de la calle Lérida y mi vi-
vienda está situada frente al pasaje 
Lleida que, asimismo, enfrenta con 
la entrada del Instituto Montserrat 
Miró. Día tras día soy testigo de que, 
a la salida de las clases, los jóvenes 
circulan por el pasaje Lleida para ac-
ceder a la plaza Gaudí donde tienen 
su lugar de reunión y en este punto  
no existe paso de peatones. Los jó-
venes lo cruzan en tropel sin mirar 
la circulación. En más de una oca-
sión he visto y he tenido que frenar 
bruscamente para no atropellar a 
nadie, maniobra que me ha costado 
ser increpado por estos muchachos. 
Existe un paso de peatones pintado y 
señalizado a sólo veinte metros bajo 
la autopista, pero creo que soy unos 
de los escasos peatones que lo uti-
liza. 
No creo que sea tan complicado sus-
tituir uno por el otro, por lo menos 
los conductores tendríamos cons-
tancia de que por el pasaje Lleida 
pueden salir personas sin atención a 
la circulación y así podríamos evitar 
accidentes. Como siempre, estamos 
en manos de nuestras autoridades, 
que según ellos, velan por nuestra 
seguridad, espero que lo tengan en 
cuenta o ¿tendremos que esperar a 
que algo ocurra para solventarlo?

gabriel albadalejo
Montcada Nova

La renúncia de César Arriza-
balaga ha confirmat un rumor 
que circulava feia mesos, però 
que no s’acabava de concretar. 
“Interessos partidistes”, se-
gons ha dit el propi edil, volien 
lligar la seva marxa amb de-
savinences internes del partit 
però, inesperadament, ha estat 
un altre el focus d’atenció. La 
coincidència de l’anunci de la 
seva marxa  amb l’aixecament 
del sumari del cas Pretòria ha 
fet que tant alguns mitjans 
com l’oposició vinculin ara la 
decisió amb aquest afer, tot i 
no estar-hi imputat. El soroll 
mediàtic ha fet, sens dubte, 
que l’adéu hagi estat sonat.
En qualsevol cas, la marxa 
d’Arrizabalaga posa punt final 
al lideratge d’un alcalde que ha 
deixat empremta, tant per la 
seva gestió com per la manera 
de gestionar. No es pot negar 
que l’edil ha batallat per acon-
seguir inversions a la ciutat i 
per dotar-la d’equipaments de 
qualitat. Especialment durant 
els dos primers mandats, Arri-
zabalaga va posar fil a l’agulla 
per cobrir dèficits històrics i, 
aprofitant la bonança econò-
mica, va aconseguir que el 
municipi fes un salt qualitatiu. 
La satisfacció de la ciutadania 
es va traduir en una majoria 
absoluta per al PSC en les 
eleccions del 2003. 
Però és obvi que governar 
acaba desgastant i arriba un 
moment en què el relleu és 
necessari. Potser ara, a un 
any de les eleccions i en un 
context de crisi, no és l’es-
cenari més adequat, però 
tampoc no té sentit continuar 
quan no es desitja fer-ho. Ser 
alcalde requereix una bona 
dosi d’il·lusió i molta energia, 
especialment en el moment 
en què ens trobem.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, Tània Lozano i Raül Rivas. Fotografia: Santi Romero i Jéssica Vega. Assessorament lingüístic: Servei Local de 
Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Pere Oliva. Consell d’Administració: Elisa 
Riera, Antonio Pérez, Nuria Berbería, Antoni Orihuela, Montse Sánchez, Jordi Amenós i Flora Vázquez. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 2 de juliol

Quines ajudes dóna l’Ajuntament a les famílies nombroses? Sergi 
Fernández, Mas Rampinyo.

La política de l’Àrea Social es distribueix fonamentalment a través de 
tres regidories. Des de Serveis Socials es valoren els ingressos econò-
mics familiars, el nombre de components i les situacions d’especial vul-
nerabilitat (persones amb discapacitats, situacions de maltractaments, 
situacions de dependència...). Educació aplica un 15% de descompte 
a les famílies nombroses en la quota de les Escoles Bressol Municipals 
i la d’Infància i Joventut, a la quota dels Casals d’Estiu. També hi ha bo-
nificacions en diverses taxes i ordenances fiscals, com és el cas de l’Im-
post sobre Béns Immobles (IBI). A la web www.montcada.cat es poden 
consultar la totalitat d’ordenances fiscals i els descomptes aplicats en 
cada cas | Ana M. Rivas, presidenta de l’Àrea Social (PSC)

el clic

 
 
 
 

¿Esto es el Rocío?

“Y con ellos llegó la catástrofe” se-
ría quizás un título apropiado. Está 
claro que la ubicación perfecta de 
este evento para el próximo año 
tendría que ser una pocilga y no 
un entorno natural como el de Mas 
Duran. 

V. G.
Mas Rampinyo

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Els barris de Can Sant Joan i la 
Ribera ja tenen a punt el pro
grama d’activitats de les seves 
respectives festes majors. L’AV 
de Can Sant Joan compartirà 
protagonisme amb els alumnes 
de l’escola El Viver durant l’ac
te del pregó (el 19 de juny, a les 
18.30h) ja que enguany celebra 
el seu cinquantè aniversari. El 
president de l’entitat, José Luis 
Conejero, ha animat els veïns a 
col·locar els mantons de la festa 
als balcons per ambientar el bar
ri i participar al màxim nombre 
d’activitats. “Tothom pot tro-
bar alguna cosa del seu gust 
al programa”, ha remarcat. 

Escenaris. La plaça Bosc i el Kur
saal seran els principals escena
ris de la festa en què destaquen 
el concert jove amb els grups 
locals Rami i Siete Lagos (18 de 
juny), el festival dels alumnes de 
l’escola El Viver (19 i 20 de juny) 
i la tradicional Traca la matina
da de Sant Joan. La festa clourà 
el 27 de juny amb els actes del 
Dia del Soci al pati de l’escola. 
L’AV de la Ribera també aposta 
per la diversitat d’actes. El pro

grama arrencarà el 23 de juny 
amb un taller de manualitats a 
la tarda i la revetlla popular a la 
nit, amb l’orquestra Krater. Els 
actes es prolongaran fins al 26 
de juny i inclouran un espectacle 
de titelles, una botifarrada, jocs 
d’aigua, tallers de manualitats, 
disco mòbil, inflables i festa de 
l’escuma. La presidenta del col
lectiu veïnal, Elisa Fernández, 
confia que els veïns participin al 
programa, “tot i que encara no 
hem aconseguit que la gent de 
fora se senti identificada amb 
la nostra festa”, ha afegit.

FEstEs MAJors dE bArrI

En ambdós casos els programes estan pensats perquè totes les franges d’edat trobin propostes atractives

Can Sant Joan i la Ribera ofereixen 
activitats per a tots els públics
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

ELNA, EL TRIOMF DE LA VIDA
Assumpta Montellà rescata un 
episodi de l’exili republicà

pàg. 25

AULES OBERTES
Els alumnes d’expressió musical 
tanquen el curs amb concerts

La festa de l’escuma és una de les activitats més multitudinàries del programa festiu que organitza la comissió de festes de Can Sant Joan
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La festa coincideix 
amb el 50è aniversari 
de la creació de l’AV               
de Can Sant Joan

Robert gracia 
publica la seva 
primera novel·la 
amb 23 anys

Robert Gracia posa amb el seu primer llibre
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Amb només 23 anys, Robert 
Gracia, veí de Montcada i Rei
xac, acaba de publicar la seva 
primera novel·la El silencio de 
Jurgën, una història de misteri 
protagonitzada per dos joves 
que decideixen llogar una casa 
en un poble de muntanya on 
fa alguns anys van tenir lloc 
diversos assassinats. Gracia és 
un jove amb inquietuds artísti
ques que no només escriu sinó 
que també dibuixa i pinta. Va 
ser alumne de Maese Pérez i de 
la prestigiosa escola de còmic 
Joso. De fet, la portada del lli
bre és obra seva. “Des de petit 
m’agrada molt crear i, sobre-
tot, escriure, més que llegir”, 
ha explicat Gracia, gran aficio
nat a la literatura de misteri del 
novel·lista Stephen King. L’obra 
es pot comprar per Internet al 
web del grup editor Vision Net 
(www.visionnet.es) al preu de 
12 euros.

Laura Grau | Redacció

Nens de la Ribera saluden des d’un dels inflables que es van instal·lar al barri a la festa 2009
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Els alumnes de pintura, fotografia i 
escultura exposen als equipaments
Els tallers d’expressió musical faran les aules obertes de cloenda el 22 de juny i l’1 i el 2 de juliol

Fins al 27 de juny l’Auditori Mu
nicipal acollirà l’exposició dels 
treballs de fi de curs dels alumnes 
dels tallers de pintura per a joves 
i adults de la Regidoria de Cultu
ra. La inauguració, feta el 10 de 
juny, va comptar amb la presència 
de l’artista i professora d’art, Eva 
Sereno –responsable del cursos, 
juntament amb Maese Pérez– i 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU). Sereno va desta
car la diversitat de propostes al 
voltant del format rectangular  i 
un mateix color predominant, el 
vermell. “El resultat és vistós i 
permet una idea d’unitat dintre 
de la diferència de temes i tèc-
niques”, va dir Sereno qui també 
va afegir que la mostra “no té per 
objectiu competir sinó compar-
tir l’experiència de la creació 
des de la visió personal de ca-
dascú”. Els treballs dels alumnes 
de Photoshop i dels del taller d’art 
infantil de 8 a 11 anys s’exposen a 
la Casa de la Vila.

Escultura i música. Els alumnes 
de l’Escola Municipal de Talla i 
Escultura, que dirigeix Luis Bar
bosa, exposen els treballs de fi de 
curs al Kursaal. A més de Morral, 
l’acte d’inauguració –fet el 15 de 
juny– va comptar amb l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), que 
va manifestar la seva admiració 
per la talla. Barbosa va anunciar 

la pròxima inauguració d’una 
mostra d’art africà a l’Auditori del 
col·leccionista Pere Carbonell (29 
de juny, a les 19.30h). L’acte va 
cloure amb una xerrada a càrrec 
de l’escultor Jorge Egea. Pel que 
fa als tallers d’expressió musical, 

els alumnes de guitarra elèctrica 
faran una aula oberta el 22 de 
juny al Kursaal (20h) i una altra 
el 2 de juliol a l’Auditori (19h); els 
de música, guitarra, cant i teclat 
faran el comiat l’1 de juliol a l’Au
ditori (19.30h).

La professora d’art Eva Sereno, parlant, i al seu costat esquerra, la regidora Amèlia Morral

Laura Grau | Montcada/Can Sant Joan

Arrizabalaga es va interessar per l’elaboració de les obres exposades

La Festa de la Primavera, organitza-
da per l’AV de Montcada Nova-Pla 
d’en Coll el 5 de juny, va ser un èxit 
de participació. El globus aerostàtic, 
la novetat d’enguany (a la foto), no 
es va poder enlairar a l’hora prevista 
a causa del vent però, quan va amai-
nar, ja tocades les 21h, va ser la gran 
atracció dels més petits. També va 
tenir una gran acollida la botifarrada 
i el ball popular, que van aplegar un 
centenar de veïns davant del pavelló 
Miquel Poblet. L’entitat veïnal ha fet 
una valoració molt positiva de la fes-
ta, plenament consolidada en aquest 
espai, ja que fa uns anys es feia al 
pati de l’institut Montserrat Miró | SA

> Èxit de la Festa de l’AV de Montcada Nova

El Servei Local de Català (SLC) organitza un curs de català inicial (20 
hores) per a nouvinguts a partir de 16 anys que es desenvoluparà de l’1 
al 22 de juliol (dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12h). Les matrícules es 
faran el 28 i 29 de juny de 10 a 13 h  a la seu del SLC (Casa de la Vila, 4a 
planta) | LR

> Curs intensiu de català per a nouvinguts

Fins al 30 de juny les montcadenques Teresa Gràcia i Rosa Freixes expo-
sen a la Biblioteca de Ripollet una mostra de teles a l’oli amb el títol ‘Els 
nostres colors’. Gràcia i Freixes són exalumnes dels tallers d’art que dirigia 
el pintor montcadenc Joan Capella i actualment participen als tallers d’arts 
plàstiques de la Regidoria de Cultura que imparteixen els artistes Maese 
Pérez i Eva Sereno | Lg

> gràcia i Freixes exposen a Ripollet

L’Associació Amics de Reixac organitza una nova edició de la Revetlla de 
Sant Pere el 25 de juny a l’esplanada de Reixac amb el duet L’Esquitx a 
partir de les 21h. L’entitat va haver de suspendre l’Arrossada Popular pre-
vista el 13 de juny a causa de l’aplicació de la nova normativa de prevenció 
d’incendis al bosc, més restrictiva que l’anterior | Lg

> Nova edició de la Revetlla de Sant pere

> Fi de la consolidació del jaciment Les Maleses
Les tasques de consolidació del jaciment de Les Maleses ja han finalitzat. 
Aquesta fase ha inclòs la recuperació d’una casa amb sis habitacions i part 
de l’edifici singular que es troba a l’extrem nord del jaciment. L’actuació 
permet al visitant fer-se una idea aproximada de com era la planificació 
urbanística del poblat ibèric i és el pas previ per a la seva museïtzació | LR
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Tot i que 3.000 persones és una xi
fra de públic elevada, el cert és que 
en els dos últims anys l’assistència 
a Les 8 Hores de Rock ha baixat i 
està lluny de les 4.000 que va regis
trar al 2008, quan l’esdeveniment 
es feia al Parc de les Aigües. La 
Coordinadora de Grups de Rock, 
que organitza els concerts amb el 
suport de la Regidoria d’Infància i 

Joventut, atribueix aques ta dismi
nució a dos factors: la crisi i, sobre
tot, la falta de comunicacions  del 
recinte firal del polígon la Granja, 
escenari del festival els últims dos 
anys. Per aquest motiu s’estudiarà 
el canvi d’ubicació de cara a la vin
tena edició. “Sigui com sigui –ha 
dit Eva Murillo, de la Coordina
dora–, estem satisfets de com ha 
anat i del nivell de qualitat dels 

grups convidats”. Fuckop Family, 
d’Alacant, i Narco, de Sevilla, van 
ser dos dels grups destacats de la 
darrera edició feta el 12 de juny. 
També hi van actuar les bandes 
Pan de Higo i Lilith, de Barcelona, 
i dos components de la Coordina
dora, Silv Zylia i Tootenso. D’altra 
banda, alguns veïns de Mas Duran 
han expressat les seves queixes per 
les molèsties acústiques.

Laura Grau | Mas Rampinyo

L’escriptor montcadenc presenta a la biblioteca la seva primera novel·la, ‘El traje de los funerales’

Agea: “M’agrada fregar la irrealitat”

Antonio M.Agea volia escriure 
un llibre que atrapés el lector des 
de la primera pàgina i sembla 
que ho ha aconseguit o, almenys, 
així es desprén de l’entusiasme 
amb què van acollir la presen
tació d’El traje de los funerales els 
nombrosos familiars i amics de 
l’escriptor, la majoria veïns del 
seu barri, la Ribera, que van as
sistir a l’acte l’11 de juny a la Bi

blioteca Elisenda de Montcada. 
Agea va estar acompanyat a la 
taula pel bibliotecari Joan Lluís 
Giménez i l’editor Pere Homs, 
de Quarentena Ediciones. 

Al límit. Fa dos anys, l’autor va 
sentir la necessitat d’escriure una 
història de personatges turmen
tats i solitaris, alguns dels quals 
s’inspiren en persones reals que 
ha conegut al llarg de la seva 

vida. La novel·la narra la histò
ria d’amor entre un perdedor i 
una prostituta en una Barcelona 
arravalera i decadent.  “M’agra-
da fregar la irrealitat, però 
sense superar els límits de la 
verosimilitud”, va dir. L’escrip
tor va anunciar que està prepa
rant una segona novel·la i que té 
la intenció de publicar un recull 
de contes curts, un gènere en el 
qua es troba molt còmode.

LItErAtUrA

Laura Grau | Pla d’en Coll

D’esquerra a dreta, Giménez, Agea i Homs, durant la presentació del llibre feta a la biblioteca
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‘Troianes’, un cant contra la guerra

         Maria Canga, estudiant de Direcció 
        Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre
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El 30 de maig l’Auditori va retor-
nar a l’Antiga Grècia per oferir-nos 
una versió particular de la tragèdia 
d’Eurípides ‘Troianes’, una reflexió 
sobre la guerra. Els alumnes del 
taller de teatre de la Regidoria de 
Cultura van representar un text 
complicat per la seva significació 
i referències mitològiques i d’una 
gran càrrega emocional que els 
actors van suportar a la perfec-
ció. Darrera d’aquesta adaptació 
s’intueix un gran treball de síntesi 
argumental que posa l’èmfasi en la 
construcció dels personatges i en 
el treball de les emocions. Tot i l’in-
tent de rebaixar el pes mitològic de 
l’obra per abordar un tema actual 
–el dolor de la guerra i la violèn-
cia patriarcal contra les dones–, el 
text quedava en ocasions massa 

allunyat del públic, dificultant en-
trar plenament en la història. Cal 
remarcar la tasca d’optimització 
de l’escenari, gràcies a l’excel·lent 
resolució lumínica, iconogràfica i 
sonora que adorna i acompanya el 
sentiment del text, creant imatges 
de gran força visual.  S’han de fe-
licitar les actuacions estel·lars de 
Rosa Puig, amb la que vam com-
partir la indignació d’Hècuba; de 
M. Carmen Martín, que ens va fer 
sentir la desesperació d’Andròma-
ca en lliurar el seu fill als botxins; 
de Mònica Martínez, una Helena 
que ens va seduir, i de la resta 
d’actrius, a les que vam acompa-
nyar en el seu sofriment com a 
troianes. Tot plegat, un especta-
cle acurat i treballat amb resultats 
més que satisfactoris.

8 horEs dE roCk

La Coordinadora de grups de Rock 
vol canviar la ubicació del festival
La darrera edició va reunir 3.000 persones al polígon La Granja, xifra inferior a la d’altres anys 

La banda Narco va ser un dels plats forts de la dinovena edició de Les 8 Hores de Rock que va tenir lloc al recinte firal del polígon la Granja
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Crítica teatral
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el retro-visor
Jaume Aregall

Fundació Cultural

Als anys 50 la festivitat del Corpus Christi era molt seguida per la població montcadenca

La Patum de Berga o l’ou com 
balla són les manifestacions més 
conegudes de la celebració del 
Corpus, una festivitat d’origen 
medie val en què l’església catòli-
ca venera l’Eucaristia. Celebrada 
en dijous, deu dies després de la 
Segona Pasqua, durant anys ha 
estat festa en el calendari laboral. 
A Montcada, el primer testimoni 
gràfic del Corpus es remunta als 
anys 20 del segle passat, amb una 
processó de fidels acompanyant 
el sacerdot que porta la custòdia 
amb el cos de Crist.

El capellà beneeix els pocs altars 
amb flors que es munten al carrer 
–un costum al qual s’hi suma de 
forma vistosa la burgesia barcelo-
nina que estiueja al carrer Colon. 
La festivitat pren força a mitjan del 
segle passat, quan els veïns es mo-
bilitzen per guarnir els carrers amb 

catifes de flors de dibuixos geomè-
trics i aixecament d’altars per on 
després passarà la processó. Un 
seguici que encapçala la creu pro-
cessional portada per escolans, se-
guida pels grups de nens que han 
fet la comunió aquell any –amb el 
vestit de la cerimònia–, acompa-
nyats per altres de més grans, i 
rere tots ells les germandats amb 
els seus estendards –com ara la 
de Sant Antoni Abat o la del Sagrat 

Cor. Tanquen la comitiva el mos-
sèn amb la custòdia sota pal·li, es-
cortat per membres armats de la 
Guàrdia Civil, i les autoritats muni-
cipals. L’engalanament de carrers 
amb flors –entre d’altres, clavells, 
pètals de rosa i ginesta collida a 
la Serralada de Marina, tot i que 
també es feien servir serradures 
tenyides– són el testimoni d’una 
Montcada enjardinada i familiarit-
zada amb la muntanya.

Quan els carrers s’omplien de flors

Una bonica catifa de flors i un altar muntats a la Carretera Vella a mitjan dels anys cinquanta 
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La creu era portada 
per escolans i 
seguida per les 
germandats

L’autora de ‘La maternitat d’El
na’, Assumpta Montellà, va cap
tivar el públic que va assistir a 
la presentació del llibre que el 
Cercle Cultural va organitzar a 
la Casa de la Vila l’11 de juny. 
Montellà va explicar el procés 
de recerca que la va portar a 
descobrir un capítol inèdit de 
l’exili republicà: la salvació de 
597 nounats, la majoria fills de 
catalanes, gràcies a la iniciativa 

d’una mestra suïssa, Elisabeth 
Eidenbenz, que va crear una 
maternitat a Elna, població 
situa da prop dels camps de re
fugiats del sud de França, on les 
dures condicions de vida feien  
impossible la supervivència de 
cap nadó. “Elna va ser una illa 
de pau enmig d’un oceà de 
destrucció”, va concloure Mon
tellà qui va revindicar el valor 
dels testimonis personals a l’ho
ra de reconstruir la història.

MEMòrIA hIstòrICA

assumpta Montellà reivindica el valor dels testimonis personals

‘La Maternitat d’Elna’ 
captiva el públic local

Assumpta Montellà, fent la conferència al costat de Montse Madurell, d’El Cercle Cultural
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Laura Grau | Montcada
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El CD Montcada va haver de 
patir fins a l’últim sospir per 
aconseguir l’objectiu de la per
manència a Primera Catalana. 
Els verds, sota la batuta de 
Jaume Creixell, van empatar a 
dos gols a l’estadi de la Ferre
ria contra el Poble Sec al darrer 
partit de lliga, disputat el 13 de 
juny. Els montcadencs van anar 
a remolc en el marcador bona 
part del matx i no va ser fins al 
minut 83 que Carrión, amb un 
xut creuat, va aconseguir el gol 
que significava la continuïtat a 
la màxima categoria catalana. 

El CD Montcada ha acabat 
la competició a la tretzena po
sició amb 46 punts, empatat 
amb el Peralada, que també 
s’ha salvat, mentre que el Tor
tosa, amb 45 al quinzè lloc, ha 
baixat. “Aquests jugadors s’ho 
mereixen tot perquè sempre 
s’han deixat la pell en el 
camp, estem molt contents”, 
ha dit el capità verd, el porter 

Jonathan. Per la seva banda, 
Creixell també ha lloat el tre
ball dels jugadors: “La planti-
lla ha demostrat el seu com-
promís amb el club, tenint en 
compte que fa cinc mesos que 
no cobra”. El president verd, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, no va 
poder reprimir les llàgrimes en 
acabar el partit. Va qualificar 
d’excel·lent l’actitud dels juga
dors i va denunciar pressions 
perquè la directiva marxi.

Reunió. Precisament per acla
rir aquesta qüestió i parlar del 
futur de l’entitat, la junta va 
convocar el dia 15 a l’estadi de 
la Ferreria una assemblea infor
mativa que va aplegar nombro
sos socis i aficionats, a més de 
diversos representants munici
pals entre els quals hi havia el 
regidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), i el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU). 
“Aquesta directiva no té res 
a amagar, ens sentim engan-
yats per l’Ajuntament perquè 
ens va prometre uns diners 
que no han arribat i ara ens 
volen culpar de la situació 
del club”, va dir Sanchís, qui 
va confirmar que seguirà al 
capdavant de l’entitat fins que 
estigui garantida la continuïtat 
del CD Montcada, que té un 

deute històric de 100.000 euros 
i un altre de 70.000 de l’actual 
temporada.

Crítiques. En una reunió tensa i 
pujada de to amb encreuament 
d’acusacions entre la directiva 
i el consistori, Maresma va 
anunciar que s’ha fet una au
ditoria del club per conèixer 
la situació econòmica i trobar 
solucions. “L’entitat, avui dia, 
és inviable. S’ha fet un pri-
mer pas per reduir el deute 
històric en cinc anys, però 

s’ha de donar un segon pas 
per tancar l’exercici actual”, 
ha indicat l’edil, qui va remar
car que el club no hauria de 
tenir un pressupost superior a 
90.000 euros anuals. Enguany, 
el CD Montcada –amb un pres
supot d’uns 130.000 euros– 
compta amb una subvenció de 
l’Ajuntament de 30.000 euros 
i una altra aportació via pa
trocini de l’ecoparc 2, a Can 
Cabanyes, de 30.000 euros 
més. El president va acusar 
l’alcalde, César Arrizabalaga 

(PSC), “d’haver-nos promès 
uns ingressos fins acabar de 
completar el pressupost, que 
no han arribat”. 
Per la seva banda, Parra no 
va voler culpabilitzar ningú 
de la situació i va instar totes 
les parts implicades a “seure i 
trobar solucions a aquest pa-
norama tan crític perquè tots 
volem que el CD Montcada 
continuï”. La plantilla va recla
mar el cobrament de les nòmi
nes que se li deuen, que pugen 
a uns 38.000 euros.

Sílvia Alquézar | La Ferreria

FUtboL. PrIMErA CAtALANA
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OpEN D’ESCACS
El torneig Ciutat de Montcada 
es disputarà al Kursaal del 
25 de juny al 3 de juliol

TRIOMF EN TAEKWODNO
El Club Lee Young Montcada ha 
guanyat 23 medalles al Campionat 
de Catalunya en tècnica i pumse

pàg. 28 pàg. 28

El CD Montcada salva la categoria però té 
un futur incert per la situació econòmica
El club verd, que li deu cinc mesos a la plantilla, arrossega un deute històric de 100.000 euros i un altre de 70.000 de la temporada actual 
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El president, Modesto ‘Tato’ Sanchís, al centre, acompanyat per la directiva i la plantilla durant l’assemblea informativa del dia 16 a l’estadi

La junta va convocar 
una reunió informativa 
el dia 16 a l’estadi per 
exposar als socis la 
situació crítica del club
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FUtboL. PrIMErA tErrItorIAL

El Sant Joan baixa en ser antepenúltim
La UE Sant Joan Atlètic no 
ha pogut evitar el descens a 
Segona Territorial. Els homes 
d’Oswaldo Leboso van perdre 
el darrer matx de lliga contra 
el Sant Ignasi per 12 amb un 
gol al temps de descompte, una 
der rota que va situar els locals a 
l’antepenúltim lloc del Grup Se
gon de Primera amb 37 punts. 
Una vegada finalitzat el matx, 
es van produir uns aldarulls 
que van acabar amb una agres
sió al porter visitant. “És una 
manera lamentable d’acabar 
la temporada”, ha dit el presi
dent, José González, qui assegu
ra que no van poder controlar 
la situació. Els fets ja han tingut 
les primeres conseqüències per 
a La Unió, que va ser sanciona

da pel Comitè de Competició 
amb el tancament del camp per 
dos partits. El Sant Joan, però, 
va presentar recurs i, finalment, 
no haurà de complir la sanció 
perquè l’àrbitre no va incloure 
els incidents en l’acta del matx. 

Respecte a l’actualitat esporti
va, el president ha confirmat la 
continuïtat de Leboso a la ban
queta. El club també ha iniciat 
converses amb els jugadors per 
comunicar les baixes cara la 
pròxima campanya. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Mausa acaba tercer amb 
moltes opcions d’ascendir
La Federació confirmarà el 15 de juliol quins equips pugen després de les renúncies

L’FS Mausa Montcada és a un 
pas d’aconseguir l’ascens a Pri
mera A. El conjunt de Juan An
tonio Jaro ha acabat en tercera 
posició a Primera B amb 58 
punts, després d’haver guanyat 
el Factory Arderiu a l’última 
jornada per 42 amb gols de Na
huel, el juvenil Paquito, Mario i 
Miguelito. L’equip local té mol
tes possibilitats de pujar de ca
tegoria perquè es preveu que hi 
hagi diverses renúncies d’altres 
clubs que permetran el Mausa 
aconseguir el retorn a Primera 
A tot just un any després d’haver 
perdut la categoria a causa dels 
problemes econòmics de l’entitat 
que van originar la marxa de la 

majoria de jugadors de la planti
lla a mitja campanya. El dubte 
es desvetallarà el pròxim 15 de 
juliol, la data límit que ha dic
taminat la Federació Espanyola 
de Futbol Sala per presentar les 
renúncies i estructurar així les 
competicions de la propera tem
porada.

Valoracions. L’entrenador ha fet 
un balanç molt positiu perquè 
l’objectiu de la temporada era 
conjuntar un bloc però sense as
piracions de pujar. “Estic molt 
orgullós de la plantilla perquè 
ha treballat molt bé i ha anat 
de menys a més. Al principi, 
va ser difícil acoplar tots els 
jugadors nous, però ha pagat 

la pena”, ha dit Jaro, qui ha 
destacat que el Mausa ha estat 
el màxim golejador de la cate
goria i el segon menys golejat, 
batent el rècord del club de 18 
partits consecutius sense per
dre. La plantilla, composada 
per jugadors joves formats en la 
seva majoria al planter del club, 
s’ha mostrat molt satisfeta de 
la temporada feta. En acabar el 
matx contra el Factory Arderiu, 
l’alegria va esclatar entre els ju
gadors montcadencs, conscients 
que molt probablement la tem
porada vinent jugaran a Prime
ra Nacional A.
Sobre la pròxima campanya, 
el president, Mario Litrán, ha 
confirmat la continuïtat del tèc

nic i del 80% de la plantilla. El 
màxim responsable del club ha 
avançat que es faran algunes in
corporacions per reforçar l’equip 
cara el futur ascens a Primera A. 
“Mantenim la columna verte-

bral de l’actual bloc i fitxarem 
un parell o tres de jugadors 
de bastant qualitat per donar 
el salt a la categoria superior i 
fer un bon paper”, ha manifes
tat Litrán.

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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L’alegria va esclatar en finalitzar el partit contra el Factory, a la darrera jornada de la lliga 

FUtboL sALA. PrIMErA b

bÀsQUEt

Finalment, el Valentine ha com
plert l’objectiu de l’ascens. El 
conjunt de Joan Cortés, que va 
acabar vuitè classificat de Pri
mera Catalana, ha aconseguit 
pujar a la Copa Catalunya grà
cies a la renúncia de diversos 
equips de la categoria superior. 
La notícia s’ha rebut amb gran 
satisfacció en el club local, que 
a partir d’ara presideix Luis 
Miguel Rodríguez, que for
marà una junta de 15 persones 
que presentarà properament en 
societat. Cara la campanya vi
nent hi haurà més canvis. Marc 
Fabregat deixa la gerència del 

club, per motius laborals, en 
mans de Moisès Sánchez i 
s’incorpora a la nova junta en 
l’àrea esportiva. Respecte la 
plantilla, només hi haurà la 
baixa d’Albert Blanch i es pre
veu la incorporació de tres o 
quatre jugadors per reforçar el 
bloc per afrontar amb garanties 
el pas a la categoria superior. 
Sobre els nous projectes de 
Rodríguez, una de les priori
tats és ampliar la massa social 
del club, potenciar i millorar la 
qualitat dels entrenadors i pro
moure activitats relacionades 
amb el bàsquet a la ciutat com 
xerrades i clínics. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou president ha començat a preparar la pròxima campanya 
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Els aldarulls es van produir una vegada l’àrbitre va xiular el final del matx amb el Sant Ignasi

El Valentine compleix el 
somni de pujar a la Copa
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L’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada arriba en
guany a la majoria d’edat. La 
UE Montcada ja ho té tot a 
punt perquè comenci una nova 
edició, marcada aquest any per 
la crisi econòmica i la reduc
ció de la partida econòmica 
destinada als premis. Malgrat 
que es repartirà un total de 
6.000 euros –1.000 menys que 
l’edició anterior– els organitza
dors confien poder mantenir 
el nombre de participants. En 
el moment de tancar aquesta 
edició i a manca d’una setma
na perquè comenci el torneig, 
ja hi ha més d’una cinquantena 
d’inscrits, entre els quals desta
quen 9 grans mestres i 8 mes
tres internacionals. “Creiem 
que la participació serà bona 
perquè tothom s’apunta a 
última hora”, ha indicat el 

president, Jaume Izquierdo. El 
campionat es disputarà del 25 
de juny al 3 de juliol al Kursaal 
de Can Sant Joan. Enguany, 
la novetat és que hi haurà tres 
grups: l’A, adreçat a jugadors 

amb un ELO superior a 2.150 
punts; el B, format per esca
quistes amb una puntuació de 
1.850 a 2.149; i el C, de 1.700 
a 1.849. Les partides es jugaran 
a partir de les 16.30h.

L’Open Ciutat de Montcada es disputa a les instal·lacions del Kursaal de Can Sant Joan
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> El Lee Young guanya 23 medalles al Campionat català
El Club Lee Young ha triomfat al Campionat de Catalunya de taekwondo en la modalitat de tècnica i pumse, 
disputat a Barcelona el 23 de maig. En individual, Montcada ha sumat 12 medalles, destacant els ors de la 
sènior Vanesa León i el veterà Juan Antonio Santiago. Per equips, el Lee Young ha obtingut quatre metalls –dos 
ors, una plata i un bronze– en parelles i sis en trios, repartits en tres guardons d’or, un de plata i dos de bronze. 
L’equip d’exhibició va aconseguir la medalla de bronze. Els montcadencs s’han classificat per al Campionat 
d’Espanya, que tindrà lloc a Alacant l’11 de setembre. A la foto, tots els taekwondistes del Lee Young que han 
participat al Campionat de Catalunya | SA

lE
E 

YO
u

N
G

L’Open Ciutat de Montcada 
arriba a la majoria d’edat
El torneig, amb menys pressupost per la crisi, es disputarà del 25 de juny al 3 de juliol 

EsCACs

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle acomiada l’any 
amb el tradicional sopar

hANdboL

La Salle Montcada posarà el 
punt i final a la temporada ac
tual amb el tradicional sopar, 
que es farà el 18 de juny al pati 
de l’escola del mateix nom. El 
club aprofita l’esdeveniment 
per premiar els millors equips 
i jugadors de la campanya 
actual. Entre els èxits acon
seguits enguany, destaquen 
el sotscampionat de Primera 
Catalana del sènior femení 
d’Esperanza Hoyos i el títol de 
campió de Primera Catalana 
del conjunt infantil, dirigit per 
Luis Canalejas. La festa, que 
aplegarà més de 250 persones, 
també inclou el lliurament de 
premis Taronja i Llimona. 

Copa Federació. La Salle Iste va 
quedar eliminada a les semifi
nals de la Copa Federació, en 
perdre contra el Valldoreix –el 
seu botxí aquesta temporada– 
per 23 a 18 en un matx força 
igualat on les montcadenques 
sempre van anar per sota en 
el marcador. Precisament, el 
mateix rival va guanyar el con
junt local a la final de la lliga 
de Primera Catalana. Malgrat 
la derrota, la plantilla ha fet 
una valoració molt positiva de 
la campanya. “Estem conten-
tes perquè hem fet una gran 
temporada, però ens hagués 
agradat arribar a una altra 
final”, ha dit la jugadora Mar
ta Casajuana. 

Sílvia Alquézar  | Redacció
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David Ferrer, amb la seva gossa Sira, durant una competició aquesta temporada

Un equip de Mas Duran 
obté la Copa Catalunya

CoMPEtICIó AMb gossos

El montcadenc David Ferrer i 
la seva gossa Sira, de 3 anys, 
s’han proclamat campions de la 
Copa Catalunya d’agility en la 
categoria mini, un dels esports 
canins més populars que con
sisteix en què els animals –con
duïts pel seu guia– han de supe
rar un circuit amb obstacles en 

el menys temps possible i sense 
penalitzacions. La competició 
es va disputar el 5 i 6 de juny 
a Riudoms i va comptar amb 
la participació de 150 equips. 
D’altra banda, el conjunt local 
ha acabat en segona posició a 
la Lliga Catalana en individual 
a tan sols un punt del primer.

Sílvia Alquézar  | Redacció

La festa és el 18 de juny i aplegarà més de 250 persones
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Les escoles El Viver, a 
Can Sant Joan, i Elvira 
Cuyàs, a Mas Rampinyo, 
han tancat la temporada 
de jornades esportives als 
centres de la ciutat. Els 
dos col·legis van celebrar 
la seva festa de l’esport el 
passat 29 de maig amb 

una elevada participació 
durant tota la jornada. Hi 
va haver activitats esporti
ves com partits de bàsquet 
i futbol sala, a més d’altres 
propostes de caràcter lúdic 
i cultural com una actuació 
de pallassos a l’escola Elvi
ra Cuyàs, que va arrencar 
rialles de grans i petits.

El Parc de la Llacuna, a 
Mas Duran, va acollir el 
5 de juny la cloenda dels 
Jocs Escolars, organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
i  el Consell de l’Esport 
de Montcada (CDEM). 
La festa, que s’ha fet per 
segona vegada en aquest 
espai verd, va comptar 
amb la participació d’uns 
550 infants, que van prota
gonitzar la desfilada amb 
els seus respectius centres 
escolars. 

Activitats lúdiques. La jor
nada també va incloure 
jocs per a totes les edats 
com inflables, un futbolí 
humà i un circuit de cars 
a pedal que va atreure for
ça nens i nenes. La festa, 
marcada per les altes tem
peratures, va cloure amb 
el tradicional dinar de ger
manor, que també va ser 

un èxit de participació.  La 
cloenda dels Jocs Escolars 
es va emmarcar dins la 
Festa de l’Esport que cada 
any organitza la Diputació 
de Barcelona, que es va ce
lebrar els dies 5 i 6 de juny 
amb nombroses activitats 
a tots els municipis.

JoCs EsCoLArs 

Els més petits van gaudir amb els inflables al Parc de la Llacuna, a Mas Duran, tot i les elevades temperatures

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip Team ha que
dat campió de la Lliga 
d’Hivern de futbol 7, amb 
un total de 46 punts acons
guits en 20 jornades. En 
segona posició s’ha classifi
cat el conjunt White Night 
Saten United, amb 44, 
mentre que el tercer ha es
tat el SyrtelCentric, amb 
39, i en quart lloc ha aca

bat el Lo Templo amb un 
punt menys. El lliurament 
de premis va tenir lloc el 
28 de maig a l’estadi de la 
Ferreria en un acte que va 
comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC). La competi
ció ha comptat amb la par
ticipació d’11 equips, sent 
l’edició en què més con
junts inscrits hi ha hagut. 

L’equip Team guanya 
la Lliga d’Hivern

FUtboL 7

Sílvia Alquézar  | Redacció
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La cloenda aplega uns 550 infants 
malgrat les elevades temperatures 
El parc de la Llacuna, a Mas Duran, va acollir el 5 de juny la desfilada i el lliurament de premis 

L’equip Team celebrant el títol de campions de la Lliga d’Hivern de Futbol 7
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Èxit d’assistents al 
Viver i l’Elvira Cuyàs

JorNAdEs EsCoLArs

Sílvia Alquézar | Redacció

Hi va haver activitats esportives i lúdiques

  

> El Miró B, campió de Segona en korfbal
L’equip Multiòpticas Isis Montcada B s’ha proclamat campió 
de Segona Divisió després de guanyar el 5 de juny a la final 
el Vallparadís per 10 a 11. El matx va ser d’infart. Durant el 
primer temps, els egarencs van fer un gran joc ofensiu que 
li va permetre dominar clarament el marcador (7-4). A la re-
presa, el Montcada va millorar i, de mica en mica, va retallar 
diferències fins aconseguir posar-se per davant als darrers 
minuts amb un parcial de 0 a 4 gràcies a un gran encert 
ofensiu | SA

>  Una patinadora local a la selecció
La patinadora local Gemma Fernández 
participarà amb la selecció catalana ju-
venil al Campionat d’Espanya a Valladolid 
el 10 i 11 de juliol. Entre el seu palmarès, 
destaca el primer lloc a la Copa Catalana 
i la segona posició al Trofeu Barcelona 
en cadet, ambdós èxits durant el 2008. Un any abans, Fer-
nández va guanyar l’or al Campionat de Debutants en la mo-
dalitat de lliure. A la foto, al centre, amb la seva entrenadora 
i un company d’equip | SA
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Una de les gimnastes de La Unió en un exercici de pilota a l’exhibició
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A les jornades de l’Elvira Cuyàs també hi va haver espectacle infantil
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La Unió tanca el curs 
amb una exhibició

gIMNÀstICA rÍtMICA
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Un dels partits de bàsquet disputats a les pistes de l’escola El Viver
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El Club de gimnàstica rít
mica La Unió ha tancat la 
temporada amb l’exhibició 
que cada any ofereix al pa
velló Miquel Poblet, que 
enguany es va fer el 6 de 
juny. Un total de 99 gim
nastes d’entre 3 i 24 anys 
va fer diverses actuacions 
individuals i per conjunts 
en la modalitat de mans 
lliures i en tots els aparells 
(corda, pilota, maces, cin

ta i cèrcol). L’entitat ha fet 
una valoració molt positi
va “perquè tot va sortir 
bé i va venir molt de pú-
blic”, ha dit l’entrenadora, 
Pili Cañero, qui ja co
mença a preparar la pròxi
ma campanya. Les noies 
interessades que vulguin 
fer gimnàstica rítmica es 
poden passar per La Unió, 
a l’avinguda de Catalunya 
de Mas Rampinyo, 1618, 
de 16 a 19h.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els infants, concentrats al Parc de la Llacuna abans de l’entrega de premis
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FUtboL. EF MoNtCAdA

L’Escola diu adéu a la temporada 
amb un torneig molt participatiu 

L’EF Montcada ha posat el 
punt i final a l’actual tem
porada amb la disputa del 
torneig Ciutat de Mont
cada, que ha estat un èxit 
pel nivell de futbol exhibit 
i per l’elevada assistència 
de públic als dos escena
ris on es van jugar els en
frontaments: a l’estadi de 
La Ferreria i al camp de 
Can Sant Joan. Coincidint 
amb el cinquè aniversari 
de la fundació de l’Escola, 
els diferents equips mont
cadencs van disputar un 
quadrangular amb clubs 
de renom d’arreu de 
Catalunya. 

Bons resultats. Cal desta
car els triomfs dels equips 
benjamí A, l’aleví C i els 
cadets A i B, a més de la 

segona posició aconsegui
da pel juvenil i els patu
fets. Dissabte, un conjunt 
format per entrenadors de 
l’EF Montcada va disputar 
un matx amistós contra els 
veterans de l’Espanyol, en
tre els quals hi havia Mara
ñón, Solsona, Òscar Serra
no, Àlex i Molinos, entre 
d’altres. “Estem molt con-
tents perquè s’ha vist un 
bon futbol, no hi ha ha-
gut cap incident, els dos 
camps han estat plens de 
gent els dos dies i ens ha 
acompanyat el temps”, 
ha dit el coordinador de 
l’EF Montcada, Carlos 
Depares. L’Escola tancarà 
la campanya amb una festa 
per a tots els equips i les fa
mílies el dia 19, que es farà 
a l’escola Elvira Cuyàs de 
Mas Rampinyo.

D’altra banda, l’EF orga
nitza aquest estiu el cam
pus Carles Rexach. En el 
moment de tancar aquesta 
edició, ja hi havia inscri
ts prop d’una setantena 
d’infants. Les sessions es 
faran a l’estadi.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Club Shikan Mont
cada va organitzar el 12 
de juny la setena edició 
del torneig escolar de 
karate, que va tenir lloc 
al pavelló Miquel Poblet 
amb la participació de 
150 infants entre 3 i 13 
anys. De Montcada, hi 
van competir les escoles 
El Viver, Mitja Costa, 
Elvira Cuyàs i El Turó, 
a més d’altres centres de 
Barcelona, Badalona, Pa
rets, Martorelles, Palau 
Solità i Plegamans i Santa 
Eulàlia de Ronçana. La 

jornada va incloure una 
exhibició inicial i després 
hi va haver la competi
ció en les modalitats de 
katas i combat. El Shi
kan va cloure el torneig 
amb una exhibició per 
part dels seus karateques. 
L’esdeveniment va aple
gar força públic, que va 
omplir de gom a gom 
una part de les grades del 
pavelló ubicat al Pla d’en 
Coll.  
D’altra banda, el Shikan 
organitza un entrenament 
a la platja de Badalona el 
pròxim 22 de juny.

El pavelló acull el setè 
campionat escolar

kArAtE

Sílvia Alquézar | Redacció

Els més petits van ser els protagonistes el dia 12 al pavelló Miquel Poblet
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Els partits van atraure molt públic el 12 i 13 de juny a l’estadi de la Ferreria i al camp de can Sant Joan

 Un dels partits que va disputar l’infantil A al torneig Ciutat de Montcada
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Els equips del planter del 
CB Montcada han acabat 
les competicions a una 
bona posició a la taula. 
El premini ha estat el setè 
classificat al nivell B1, 
mentre que els dos minis 
–l’A i el B– han finalitzat al 

quart lloc al nivell A2 i C2, 
respectivament. Per la seva 
banda, l’infantil també ha 
quedat el quart al nivell 
C1 i el cadet B s’ha clas
sificat el cinquè al nivell 
B1. Enguany, el club no 
ha organitzat el tradicional 
sopar fi de temporada. 

Els més petits acaben 
la lliga ben classificats

bÀsQUEt. Cb MoNtCAdA

Sílvia Alquézar | Redacció

hANdboL. LA sALLE MoNtCAdA

L’infantil femení es proclama 
campió del Baix Llobregat

L’equip infantil femení de 
La Salle s’ha proclamat 
campió de la lliga del Con
sell del Baix Llobregat a 
falta d’una jornada perquè 
acabi la competició. El con
junt local, dirigit per Àlex 
Expósito i Pau Maresma, 
va vèncer el Castelldefels, 
el segon classificat, per 
14 a 17 en un matx amb 
molts nervis. La Salle es 
manté invicte a la segona 
fase. D’altra banda, el club 

organitza el 20 de juny la 
sisena edició de la Diada 
Salvador Benítez, que tin

drà lloc a l’escola La Salle i 
al pavelló Miquel Poblet a 
partir de les 9h.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club organitza el 20 de juny la sisena edició de la Diada Salvador Benítez

> El Mausa homenatja els tres equips ascendits   
El primer equip del Futbol Sala Mausa Montcada va retre homenatge als tres primers equips 
del planter que han aconseguit l’ascens de categoria aquesta temporada. Al darrer matx de 
lliga de Primera B contra l’Arderiu al pavelló Miquel Poblet, la plantilla del sènior A va fer el 
passadís als jugadors dels conjunts infantil B, cadet i sènior B. A l’acte, va assistir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i un representant de l’empresa Mausa, que esponsoritza el club.  
El Mausa organitza els dies 19 i 20 de juny el torneig fi de temporada, que es disputarà a la 
Zona Esportiva Centre i a les pistes de l’escola Reixac. Tots els equips de l’entitat jugaran un 
matx amistós contra conjunts convidats | SA
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> L’aliró del prebenjamí A  
El prebenjamí A de l’EF Montcada ha quedat campió de lliga 
al Grup 17 de Futbol 7, amb 78 punts. El conjunt, dirigit per 
Andrés Arjona, ha estat també l’equip més golejador –amb 
un total de 215 dianes– i el que menys gols n’ha encaixat, 
amb 52. L’entrenador ha lloat la plantilla perquè ha treballat 
molt bé durant tota la temporada. “Hem fet un grup de 12 
nens que gaudeixen amb el futbol”, ha dit el tècnic, qui ha 
destacat l’actitud dels jugadors “perquè, fins i tot, volien 
entrenar quan plovia o estaven malalts”. Cara la tempora-
da vinent, probablement Arjona serà el seu entrenador a la 
categoria superior en benjamí, tot i que el míster no podrà 
comptar amb Hugo, que ha fitxat pel Barça, i Jorge, que 
se’n va a Santa Perpètua per motius familiars | SA 
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 Marañón va jugar el matx de l’Espanyol

Les jugadores i els entrenadors de l’infantil femení celebren el títol de lliga
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AtLEtIsME

L’infantil Yeli Sagna es proclama 
campió català als 1.000 metres

La Joventut Atlètica Mont
cada ha aconseguit dues 
medalles al Campionat de 
Catalunya en pista, dispu
tat el 12 de juny a El Prat 
de Llobregat. En infantil, 
Yeli Sagna s’ha proclamat 
campió a la prova dels 
1.000 metres llisos amb 
un temps de 2 minuts, 56 
segons i 81 centèsimes. A 
la cursa dels 3.000 metres 
llisos, Joan Riera va acabar 
en setena posició i Raúl 
Sánchez va ser el novè en 
salts de llargada, ambdós 
millorant la seva marca 
personal.
En aleví, Dasha Male
vic va ser segona en salts 
d’alçada amb un registre 
d’un metre i 30 centíme

tres, fent rècord personal. 
La mateixa atleta també 
va ser cinquena a la prova 
dels 60 metres llisos, men
tre que Paula Molina va 

ser la novena als 600 me
tres llisos, millorant també 
el seu registre personal. 
El 19 de juny es disputarà 
el torneig català en pista a 

l’aire lliure categoria cadet, 
mentre que properament 
també tindrà lloc el cam
pionat juvenil, júnior i ve
terà.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví Dasha Malevic acaba segona en la prova de salts d’alçada al campionat de catalunya en pista

Yeli Sagna, al centre, amb la medalla de campió de Catalunya en 1.000 metres
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> Èxit en wu-shu a Andorra  
El Club Esportiu Wu-shu Montcada ha guanyat 19 copes 
a la cinquena edició del Trofeu d’Encamp, a Andorra, dis-
putada el 5 de juny. Els guardons es van aconseguir a les 
modalitats de Taolu (7 podis), arma llarga (3), semi-sanda  
(6) i toi-cha (3). El torneig s’adreçava a participants amb 
una edat entre els 7 i els 14 anys. L’equip montcadenc, 
dirigit pel mestre Emilio Guirado, ha fet un balanç molt 
positiu dels resultats obtinguts al campionat.  | SA 

Dasha Malevic va ser segona

  

> Assemblea general de l’Elvira-La Salle
L’Associació Esportiva Elvira-La Salle convoca per al pròxim  
29 de juny una assemblea general que tindrà lloc a les 20h 
a l’escola La Salle. A l’ordre del dia s’inclou la renovació 
d’alguns càrrecs de la junta. 
El club està presidit per Cristi-
na Iniesta i aquesta és la seva 
tercera temporada després de 
la fusió entre l’Elvira Cuyàs i 
La Salle Montcada. L’entitat 
va tancar la campanya 2009-
2010 amb un torneig de partits 
amistosos que va tenir lloc el 
dia 13 de juny a l’escola Elvira 
Cuyàs i que va acabar amb un 
dinar de germanor | SA

> Torneig fi de campanya del Can Cuiàs

L’AE Can Cuiàs ha acabat la temporada amb lel tradicional 
torneig celebrat el 12 de juny, a les pistes esportives del Parc 
del Turó Blau. El campionat s’ha inclós dins els actes de la 
Promoció de la Salut que s’han fet el mateix dia al barri | SA
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> El Can Sant Joan tindrà més equips
El CEB Can Sant Joan va tan-
car la temporada amb el tradi-
cional torneig de partits amis-
tosos, el 5 de juny a les pistes 
de l’escola El Viver, amb una 
bona assistència de públic. El 
club ha fet un balanç positiu 
de la campanya. Cara a la tem-
porada vinent, l’entitat crearà 
un sènior femení i farà una mi-
nitrobada amb dos equips de 
l’escola El Viver | SA SA
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Anna Solé
L’adéu. Anna Solé és la directora de l’escola Reixac i, després de 42 anys de professió, ha decidit 
que es jubila quan acabi aquest curs. Va començar a donar classes el 1968 a Ripollet en una es-
cola privada, però va acabar el curs al col·legi públic que hi havia on ara es troba Promoció Econò-
mica, a Mas Rampinyo. L’experiència no li va agradar, eren uns altres temps i va dir que no tornaria 
a treballar mai més a la pública. Després de 15 anys a un centre concertat de Barcelona,  es va 
desdir i va tornar a Montcada. Al 1983 va entrar al Font Freda com a especialista de català, on va 
treballar durant nou cursos i a partir del 1992, Anna Solé va passar a la seva actual escola, que ha 
dirigit durant els últims sis anys. Aquesta professora de la vella guàrdia, que s’ha anat adaptant als 
canvis constants de la societat i l’educació, és una dona compromesa, que sempre diu les coses 
pel seu nom i que creu en una escola pública de qualitat.

“Mai, ni en temps de crisi, 
es pot retallar en educació”

És difícil l’adéu a 42 anys de pro-
fessió?
M’ha costat molt prendre la deci-
sió, perquè encara podria treballar 
un any més. Tinc il·lusions i em-
penta per seguir endavant però, 
en aquesta ocasió, un canvi en el 
meu entorn familiar ha decantat la 
balança cap a l’adéu: el meu marit 
també es jubila. 
Després de l’experiència a Mas 
Rampinyo, per què va dir que no 
treballaria mai més a la pública?
Als anys 60, ser mestra en un col·legi 
nacional significava estar sola –en el 
sentit més ampli de la paraula– da-
vant un grup d’alumnes. No tenies 
recursos ni comparties res amb les 
famílies ni la resta del professorat. 
Després hi va haver el canvi polític, 
va arribar la democràcia i la pública 
va començar la seva renaixença.
I va tornar. Per què?
Perquè vaig veure que podia en-
senyar en la meva llengua materna. 

Em vaig reciclar i vaig entrar al Font 
Freda com a especialista de català. 
Vam impulsar als parvularis la in-
troducció de tot l’ensenyament en 
català perquè consideràvem que 
era el marc idoni per a la immersió 
lingüística.
Quins records té d’aquella època?
Recordo la ràdio que es va posar en 
marxa al Font Freda, una emissora 
feta per alumnes. També enyoro les 
grans campanyes a favor de l’escola 
pública, amb activitats conjuntes 
entre tots els centres. 
Després va arribar la Reforma, ara 
la LEC. Moltes lleis i molts canvis. 
Tenim una educació pública millor 
que la d’abans?
Crec que s’han pres algunes decisions 
sense tenir massa previsió de futur. 
Per a mi, el punt d’inflexió és la sise-
na hora. Van equiparar la pública a la 
concertada en el nombre d’hores lec-
tives, però no es tracta d’augmentar la 
quantitat, sinó la qualitat.  

Posi’m alguns exemples concrets. 
A veure, als parvularis, quan pas-
saven de 22 infants per aula, hi 
havia un mestre de reforç. Ara ens 
l’han tret. Des de l’administració es 
parla d’una escola pública inclusi-
va, trilingüe i plural. Però, saps què 
fan per dur a la pràctica aquesta 
filosofia? 

No, no ho sé.
Posaré un altre exemple. Per fer el 
projecte experimental de llengües 
estrangeres hem de sacrificar un 
mestre de primària. Per fer qualse-
vol altra iniciativa, quan s’acaba, no 
hi ha opció de continuar perquè es 

tanca l’aixeta dels recursos. Mai,  ni 
en temps de crisi, es pot retallar en 
educació, és el nostre futur! 
Els estudiants d’abans sortíem mi-
llor preparats que els d’ara? 
És diferent, perquè la societat ha 
canviat molt. Abans apreníem de 
manera més mecànica, es feia tre-
ballar més la memòria. Avui dia, els 
nens i nenes tenen tanta informació 
al seu voltant que, des de l’escola, 
se’ls ensenya a saber processar-
la, és a dir, es tracta d’aprendre a 
aprendre. 
Molta gent pensa que a la concer-
tada s’aprèn més que a la pública. 
Els resultats és possible que siguin 
més bons, però recordem que la 
concertada viu d’aquests resultats.
També hi ha molta gent que creu 
que la concertada no hauria de re-
bre diners públics. 
Hi ha diversos tipus d’escoles con-
certades. Les religioses eduquen 
en els valors de l’Església i reben 

diners de l’estament eclesiàstic, 
per tant, qui triï aquesta opció, crec 
que l’hauria de pagar. Però, n’hi ha 
d’altres que podrien passar a for-
mar part de la xarxa pública com va 
succeir amb el fenònem dels cen-
tres del CEPEC, una proposta inno-
vadora d’escola catalana –a Mont-
cada teníem el Turó– que va servir 
per millorar l’ensenyament públic.
Se’n va satisfeta de la seva feina? 
He intentat sempre donar el mi-
llor de mi mateixa com a persona 
i professional. És una professió vo-
cacional que t’aporta molta riquesa 
personal. També he tingut alguns 
desenganys, però és una professió 
que m’estimo i m’he sentit molt bé 
exercint-la. 
Què li diria a un mestre que co-
mença? 
Que és un treball que requereix 
molt d’esforç i una mirada àmplia 
del món que ens envolta. Una esco-
la pública és una societat en petit.

“Els recursos de la 
sisena hora s’haurien 
d’haver invertit en la 
millora de la qualitat      
de l’escola pública” 

mestra

A títol personal
SÍLVIA ALQUézAR
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