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La nova alcaldessa es mostra oberta 
al diàleg i aposta per la transparència
En el seu discurs d’investidura M. Elena pérez manifesta la seva predisposició a promoure i incentivar la participació de la ciutadania

rELLEu A L’ALCALDiA

Actualitat
laveu.cat

SupORT DEL pARTIT
Representants del PSC local i comarcal 
i diferents personalitats van assistir a la 
presa de possessió de M. Elena Pérez

 L’oposició refusa donar el vot a la nova alcaldessa i opta pels seus candidats
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“Sóc conscient que no he gua
nyat unes eleccions i que he 
arribat a ser alcaldessa degut 
a una confluència de situacions 
que així ho han propiciat, però 
afronto el repte amb il·lusió”, 
va dir M. Elena Pérez en el seu 
primer discurs com a alcaldes-
sa, en què es va mostrar cauta i 
mesurada, conscient que la tasca 
que haurà d’afrontar no serà fà-
cil: “No sóc d’ingènua, reconec  
que la situació és difícil, però 
tinc la fermesa suficient com 
per defensar una acció de go
vern que sigui beneficiosa per a 
la nostra població” .
Envoltada per la plana major del 
PSC local i de la comarca, Pérez 
va prendre possessió del càrrec 
d’alcaldessa l’1 de juliol, sent la 
primera dona que l’ocupa en la 
història del municipi. El Ple extra-
ordinari, al qual també va assistir 
com a convidat d’excepció el seu 
precedessor, César Arrizabalaga, 
va aixecar força expectació, motiu 
pel qual es va habilitar la sala ins-
titucional perquè el públic que no 
va poder entrar a la sala de plens 
pogués seguir la sessió en directe 
per circuit tancat de televisió.

Compromís públic. Després de 
prometre l’acta de regidora i no-
menada alcaldessa, amb els vots 
de suport del seu grup i de CiU, 
Pérez va tancar la sessió amb un 
discurs que va girar al voltant 
del compromís d’obrir les portes 

de l’Alcaldia a les entitats, l’opo-
sició i la ciutadania en general: 
“Un projecte de ciutat per a les 
persones només s’aconsegueix 
amb proximitat i diàleg”, va dir. 
L’edil també es va presentar com 
una persona que treballa amb ri-
gor i que basa els seus principis 
en l’honestedat i els valors demo-
cràtics. 
Quant als eixos de la seva acció 
de govern, Pérez es va compro-
metre a potenciar les polítiques 
socials i a millorar els serveis a 
la població. Per afrontar la crisi, 
una altra de les seves principals 
preocupacions, l’alcaldessa es va 
comprometre a ajudar les famí-
lies en situació econòmica difícil 
i a adoptar mesures destinades 
a promoure l’economia local. 
Pérez també va demanar a la 
ciutadania la seva col·laboració 
i participació per treballar per la 
millora del municipi.

Pilar Abián | Montcada

L’alcaldessa aposta per 
potenciar les polítiques 
socials i les accions 
per lluitar contra la 
crisi econòmica

Els grups municipals en l’oposició 
no van donar suport a l’elecció de 
la candidata del PSC com a nova 
alcaldessa i van preferir votar els 
seus respectius candidats. Tant 
ICV-EUiA, com el PPC i Esquerra 
van expressar el seu convenciment 
que els grups en el govern –PSC i 
CiU– han prioritzat interessos par-
tidistes i personals per davant dels 
del municipi. Malgrat felicitar Pé-
rez per accedir al càrrec i per ser 
la primera dona a ocupar-lo, van 
manifestar la seva desconfiança 
que sota el seu lideratge canviïn 
les formes de governar que tant 
han censurat. “No podem donar 
suport a la candidata, perquè no 
sabem què implica aquest canvi; 
la seva falta d’experiència com a 
regidora ens fa pensar que segui-
rà amb les mateixes polítiques i 
pràctiques”, va dir Alba de Lamo 
en nom d’EUiA. La coalició ecoso-

cialista va insistir en què cal pro-
moure la participació ciutadana. 
En nom del PPC, Eva García va cri-
ticar que Pérez hagi arribat a l’Al-
caldia per decisió de la cúpula del 
partit, sense haver estat escollida 
en les eleccions. L’edil va lamen-
tar que l’alcaldessa no s’hagués 
presentat públicament a l’oposició 
abans del Ple i li va augurar una 
difícil tasca al front de l’Ajuntament: 
“Vostè ha de capitanejar un vaixell 
amb molta mala maror, amb el ma-
lestar de la plantilla per la retallada 
salarial, un departament d’Urbanis-
me desproporcionat, una despesa 
incontrolada i càrrecs de confiança 
innecessaris”.
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, va negar que el seu grup 
dubti de la capacitat de Pérez per 
afrontar el càrrec com va publicar 
La Veu arran d’un comunicat de la 
formació i va aclarir que els dubtes 

se centren en els motius pels quals 
s’ha produït el relleu. “Per qüesti-
ons internes i interessos partidis-
tes, el PSC ha dilapidat un procés 
normal de renovació i CiU acata les 
imposicions socialistes i li dóna la 
cobertura necessària per fer-ho”, va 
criticar Aguilar. 

Mà estesa. En el seu discurs, ja 
com a alcaldessa, Pérez es va 
mostrar predisposada a dialogar 
amb l’oposició: “Vull escoltar-vos, 
recollir les vostres propostes i tre-
ballar amb vosaltres des del res-
pecte, buscant el consens”. 
El portaveu de CiU, Joan Carles Pa-
redes, també va apostar per mirar 
cap al futur: “No podem perdre el 
temps en debats estèrils, el mu-
nicipi necessita treball, il·lusió, 
dedicació i volem seguir aportant 
aquests valors a la ciutat garantint 
l’estabilitat del govern” | PA

M. Elena Pérez va prendre en primer lloc l’acta de regidora per poder ser nomenada posteriorment, amb els vots del PSC i CiU, com la primera alcaldessa de la història del municipi
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En el Ple en què va fer efectiva la dimissió, Arrizabalaga va presentar M. Elena Pérez com l’aposta del partit pel canvi generacional 
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L’alcaldessa reconeix que assumeix 
un repte personal i també col·lectiu
M. Elena pérez destaca en el seu discurs la tasca d’arrizabalaga i agraeix la confiança del partit i del grup

CoMproMíSEl pSC presenta 
pérez com una 
persona honesta 
i accessible
Pilar Abián | Redacció

“María Elena Pérez personifi
ca un nou impuls al front de 
l’Alcaldia que prioritzarà la 
lluita contra la crisi amb un 
govern proper als veïns i veï
nes basat en la transparència 
i l’honestedat”. Així presenta el 
PSC en un comunicat la nova 
alcaldessa i pròxima candidata 
del partit a les eleccions munici-
pals. L’agrupació local manifesta 
també la il·lusió i determinació 
del partit davant la nova eta-
pa que comença per continuar 
treballant per la ciutadania. En 
aquest sentit, el PSC assegura 
estar “obert al diàleg amb els 
barris, els moviments veïnals, 
les entitats, les associacions i 
tots els agents socials, per tre
ballar junts en la millora del 
municipi”.
Amb l’entrada de M. Elena Pé-
rez, els socialistes confien tornar 
a renovar la confiança dipositada 
en el seu projecte que consideren, 
ha estat el factor determinant de 
la transformació de la ciutat en la 
darrera dècada.
 
Eixos d’actuació. La crisi eco-
nòmica és un dels aspectes que 
més preocupen el PSC, motiu 
pel qual afirma serà una de les 
prioritats de la nova alcaldessa. 
Entre les actuacions que aquesta 
potenciarà des del govern hi ha 
garantir els serveis socials, fo-
mentar la formació i l’ocupació i 
donar suport al comerç local.

 Una llicenciada en Història de 32 anys i amb militància activa al PSC

María Elena Pérez ha passat de 
l’anonimat públic a la primera es-
cena política i mediàtica. Amb 32 
anys, la seva militància activa l’ha 
portat en els darrers anys a ocupar 
càrrecs de responsabilitat al seu 
partit. Primer, com a membre de 
l’executiva socialista de la Federació 
Sud del Vallès Occidental, i a nivell 

català, com a consellera nacional 
del PSC. Membre de les Joventuts 
Socialistes des del 2003, al 2004. 
Només quatre anys més tard, al 
2008, es va convertir en la secretària 
d’organització de l’Agrupació, coinci-
dint amb el procés de renovació que 
va encapçalar Francisco Hierro com 
a primer secretari local, en substitu-

ció de César Arrizabalaga. Fins pocs 
dies abans d’ocupar d’ocupar l’al-
caldia, Pérez ha treballat com a tèc-
nica de cooperació del consistori.
Aquesta veïna de Montcada Nova 
llicenciada en Història té, entre d’al-
tres aficions, el futbol –va formar part 
de l’equip femení de la Penya Barce-
lonista local | LM

M. Elena Pérez reconeix que 
prenent possessió del càrrec 
d’alcaldessa assumeix un repte 
personal i col·lectiu i així ho va 
fer constar en el seu discurs d’in-
vestidura, en què va dedicar pa-
raules d’agraïment per a l’execu-
tiva del partit, el grup municipal 
del PSC i la militància. “Moltes 
persones han fet un exercici de 
generositat i responsabilitat 
política i, sense el seu suport, 
jo no seria alcaldessa”, va dir. 
També va recordar el seu prede-
cessor, César Arrizabalaga, present 
a la sala de plens, de qui va des-
tacar el seu “treball i dedicació 
per transformar ciutat” i a qui va 
lloar per haver propiciat el canvi 
generacional a l’Ajuntament.
Així mateix, Pérez va tenir pa-
raules de gratitud per al soci de 
govern, CiU. “Amb la seva ac
titud –va manifestar– ha contri
buït al bon desenllaç d’aquest 
procés”. Finalment, l’alcaldessa va 
fer referència als treballadors del 
consistori: “Mereixen el meu re
coneixement pel seu treball diari 
i agraeixo els missatges d’afecte i 
complicitat rebuts”. 
L’edil va cloure el seu discurs 
amb el compromís de dedicació 
plena al càrrec i la voluntat d’es-
coltar i dialogar per avançar des 
del consens. 

Pilar Abián | Redacció
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L’adéu de César 
Arrizabalaga

“M’acomiado com a alcalde 
amb la mateixa il·lusió amb 
què vaig assumir el càrrec al 
1999, content i satisfet per ha
ver contribuït a que la ciutat 
hagi donat un salt qualitatiu”. 
Aquestes van ser algunes de les 
paraules amb què César Arriza-
balaga es va acomiadar com a 
alcalde de Montcada i Reixac en 
el decurs del Ple extraordinari de 
renúncia que es va celebrar el 21 
de juny a la Casa de la Vila. 
La transcendència de l’acte va 
despertar l’interès de la ciutada-
nia, que va omplir tant la Sala de 
Plens com la Institucional, on es 
va poder seguir la sessió per un 
circuit tancat de televisió. També 
hi van assistir alcaldes, alcaldes-
ses, regidors i regidores de muni-
cipis de l’àmbit metropolità, que 
van voler acomiadar-se de qui ha 
estat el seu homòleg durant 11 
anys.
Amb una actitud serena, cordial 
i en alguns passatges emotiva, 
Arrizabalaga va teixir un discurs 
repassant els seus 15 anys com a 
regidor i els 11 anys com alcalde, 
des del punt de vista humà i ins-
titucional. “Em sento afortunat 

d’haver pogut exercir aquesta 
responsabilitat única, que és 
un dels més grans honors per 
a un polític”, va subratllar du-
rant la seva intervenció, que va 
tenir paraules emocionades cap 
a la seva família. Sense entrar a 
detallar les accions, Arrizabalaga 
va fer balanç de las seva gestió: 
“Vaig trobar un municipi que 
estava creixent i que s’estava 
fent gran, amb noves necessi
tats i demandes; hem destinat 
tots els recursos i esforços a si
tuar Montcada com a referent 
metropolità, amb bons equi
paments i la planificació de les 
principals infraestructures”.

Reptes de futur. Arrizabalaga es 
va mostrar esperançat amb els 
reptes de futur que afronta la 
ciutat i va demanar el màxim su-
port institucional per a la futura 

alcaldessa, María Elena Pérez: 
“Confio plenament en les se
ves qualitats i estic convençut 
que la primera alcaldessa que 
tindrà la nostra ciutat repre

sentarà un canvi generacional 
i de lideratge absolutament po
sitiu”. Per últim, l’exalcalde es va 
acomiadar agraint les mostres de 
suport tant de la població com de 

càrrecs d’institucions polítiques i 
socials i i reconeixent “la lleialtat 
de CiU”, com a soci de govern, 
en un “pacte modèlic de gran 
treball i respecte”. 

Després d’11 anys a l’alcaldia, l’exedil s’acomiada
amb paraules de satisfacció i d’agraïment

Lluís Maldonado | Montcada

EL rELLEu
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El portaveu del grup municipal del 
PSC, Carles Guijarro, va definir en 
el Ple César Arrizabalaga com una 
persona “tenaç i tossuda” que 
“s’ha dedicat en cos i ànima al que 
volia”. Segons l’edil, “ell va fer que 
s’obrissin per a Montcada les portes 
d’altres institucions”, en referència 
a les aportacions que ha rebut el 
municipi d’entitats supramunici-
pals. “Els que tenim memòria sa-
bem que sí hi ha hagut l’aire fresc 
que vam prometre al 1999”, va in-
dicar Guijarro, detallant actuacions 
com la creació de centres cívics als 
barris, els camps de futbol, el Kur-
saal, la conversió de l’acadèmia Lis 
en un equipament municipal, les 
escoles bressol, l’Escola d’Adults o 
el projecte insígnia d’Arrizabalaga, 
el complex Montcada Aqua. Sobre 

els retrets de l’oposició, Guijarro va 
dir que “la crítica gratuïta serveix 
per ben poc” i va recordar que “les 
candidatures encapçalades per Ar-
rizabalaga sempre han guanyat les 
eleccions”. 

Coratge polític. En nom de CiU, el 
regidor Joan Maresma es va mostrar 
“orgullós” del treball que s’ha acon-
seguit per Montcada durant els 11 
anys que ha format part del govern 
amb el PSC. “Hem consolidat un 
projecte de ciutat, hem convertit 
els riscos en oportunitats i hem in-
vertit molt en la gran transformació 
de Montcada”, va apuntar l’edil qui,  
d’altra banda, va mostrar el seu de-
sacord amb la decisió de l’exalcalde 
de no acabar el mandat, sobretot “en 
un moment difícil per la conjuntu-

ra econòmica”. Als grups de l’opo-
sició, Maresma els va dir que el seu 
grup sempre ha fugit de la “política 
de clavegueres i de la demagògia” 
i va corroborar que “entre el PSC i 
CiU hi ha complicitat en termes de 
coratge polític”. L’edil, que del 22 
de juny  a l’1 de juliol ha actuat com 
a alcalde accidental, va cloure el seu 
parlament afirmant que Arrizabala-
ga “marxa amb la tranquil·litat de 
la feina ben feta”. 
Malgrat l’absència del primer secre-
tari de l’executiva de la Federació del 
Vallès Sud del PSC, Paco Bustos, al 
Ple de comiat, el partit ha agraït la 
feina de l’exalcalde, per transformar 
Montcada i Reixac. En un comunicat 
escrit, el PSC comarcal ha elogiat “el 
valor i l’actiu que comporta per al 
PSC la figura d’Arrizabalaga” | SD

Orgull, gratitud i reconeixements de l’equip de govern

César Arrizabalaga s’abraça de forma emotiva amb la seva dona, en un dels primers gestos que l’exalcalde va fer després de cloure el Ple

“Marxo amb la mateixa 
il·lusió que tenia quan 
vaig entrar al càrrec al 
1999, content i satisfet 
de la feina ben feta”

Autoritats i representants socials van poder seguir des de la Sala l’últim Ple d’Arrizabalaga com alcalde

Arrizabalaga s’abraça a Joan Maresma qui ha ocupat el càrrec d’alcalde accidental durant 10 dies 

Actualitat
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L’oposició acomiada l’exalcalde 
amb fortes crítiques al seu govern

ICV-EUiA, PPC i Esquerra van 
acomiadar l’exalcalde al Ple ex-
traordinari amb crítiques i retrets 
i van qualificar la seva forma de 
governar de “prepotent i poc dia
logant” per José M. González, el 
portaveu d’ICV-EUiA –el grup 
majoritari a l’oposició– va denun-
ciar la poca participació que l’exal-
calde ha donat a la ciutadania i la 
manca de diàleg i va criticar “els 
punts foscos urbanístics” del seu 
govern. “L’aire fresc que tant 
prometia al 1999 no s’ha vist per 
enlloc”, va dir. González va afegir 
que “la bonança econòmica dels 
darrers anys, lluny de beneficiar 
la ciutadania, només ha servit 
per augmentar la pressió fiscal”, 
i va denunciar que no s’hagin 
destinat més diners a polítiques 
so cials. González també va qüesti-
onar “el desmesurat creixement 
residencial” que ha tingut la ciu-
tat en l’última dècada. “Vostè no 

es mereix ni agraïments ni reco
neixements”, va cloure. 

La intervenció més crítica va ser de 
la portaveu del PPC, Eva García, 
qui va retreure a Arrizabalaga que 
marxi “sense resoldre els interro
gants que han despertat entre la 
ciutadania l’aparició del seu nom 
en el sumari del cas Pretòria”. 
García va anar més enllà i va acusar 
l’exedil de contribuir “a despresti
giar la política i a fomentar la 
cultura del pelotazo”, referint-se a 
les sospites que la portaveu insisteix 
hi ha sobre actuacions urbanístiques 
com Vista Rica-La Rasa, la promo-
ció d’Alcaraz a la Font Pudenta, el 
trasllat de Valentine o la construcció 

del centre comercial El Punt. Tam-
bé va acusar l’exalcalde d’actuar de 
forma despòtica: “Vostè i el PSC 
s’han cregut que Montcada és la 
seva finca particular”.
Des d’Esquerra, la portaveu, Marta 
Aguilar, va assenyalar que la ciutat 
continua arrossegant els problemes 
“endèmics” que existien abans 
de l’arribada d’Arrizabalaga a l’Al-
caldia al 1999. “La seva prioritat 
s’ha limitat a centrarse en l’ex
pansió urbanística i les obres fa
raòniques sense teixir la dispersió 

territorial, i oblidant la mobilitat, 
l’aparcament i les infraestructu
res”, va dir. Aguilar va criticar la 
despesa en actuacions “populistes 
i electoralistes”, com els viatges per 
a la gent gran, mentre ara no es po-
den cobrir necessitats més urgents 
per a aquest col·lectiu.
La portaveu d’Esquerra també 
es va mostrar “decebuda” amb 
la complicitat de CiU amb l’edil, 
a la qual va titllar d’actuar com a 
“guàrdia pretoriana” de l’alcalde 
i de l’equip de govern.

Els grups acusen arrizabalaga d’actuar amb prepotència i posen en dubte algunes actuacions urbanístiques

Lluís Maldonado | Montcada

VALorACioNS poLíTiQuES
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ICV-EUiA, PPC i Esquerra  
retreuen a Arrizabalaga 
les formes “despòtiques”,  
la manca de diàleg i els 
interrogants urbanístics
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Josep M. González,  portaveu d’ICV-EUiA Eva García, portaveu del Partit Popular Marta Aguilar, portaveu d’Esquerra

ICV-EuiA censura 
la renovació 
dels càrrecs 
de confiança
Pilar Abián | Redacció

ICV-EUiA ha criticat que l’al-
calde accidental, Joan Maresma 
(CiU), hagi garantit per decret 
la continuïtat dels quatre càrrecs 
de confiança que van ser nome-
nats per l’exalcalde i que van 
cessar automàticament el dia 21. 
En opinió de la coalició ecoso-
cialista, la mesura no es corres-
pon amb el context de crisi eco-
nòmica. “No creiem que aques
ta acció sigui responsable”, 
assenyala ICV-EUiA, tot apun-
tant la possibilitat que la feina 
l’assumeixi personal municipal. 
La Coordinadora de personal 
també ha presentat una instància 
manifestant la seva queixa. 
Maresma ha sortit al pas de les 
crítiques dient que s’ha actuat 
per garantir la governabilitat. “La 
futura alcaldessa em va confir
mar que compta amb ells i, per 
tant, no tenia sentit enviarlos a 
casa per una setmana”, ha dit 
l’edil. Els càrrecs van cessar no-
vament el dia 1 i hauran de ser 
nomenats per M. Elena Pérez.

un adéu entre protestes
Dues accions de protesta es van con-
centrar durant el Ple. Una era de la Pla-
taforma Antiincineració (veure pàgina 
6) i l’altra la van dur a terme membres 
de l’Assemblea de Joves per la multa a 
set dels seus integrants que al març del 
2009 van pintar un mural a la llera del 
Ripoll, conjuntament amb l’Abi i el Grup 
de Dones de Can Cuiàs, amb motiu del 
Dia de la Dona Treballadora | SD

Actualitat
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Notícies MILLORA A ESCOLES
Aquest estiu el consistori farà 
obres de millora als centres per 
valor de 200.000 euros

pàg. 10

laveu.cat/noticies

RETALLADA SALARIAL
L’Ajuntament comença a 
aplicar la rebaixa de sou als 
treballadors i càrrecs públics

pàg. 11

08

El 21 de juny, el mateix dia que 
César Arrizabalaga presentava la 
seva renúncia com a alcalde, La-
farge començava a valoritzar re-
sidus a la planta local. Fent ús de 
l’autorització ambiental que li ha 
atorgat el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, la cimentera 
substituirà progressivament el coc 
de petroli per biomassa –fangs de 
depuradora, restes d’esporga, fa-
rines càrniques i marro de cafè. 
Segons Lafarge, la mesura contri-
buirà a reduir en unes 20.000 to-
nes les emissions de CO2  a l’any.  

“En les properes setmanes in
troduïrem aquest combustible 
més ecològic de forma progres
siva amb l’objectiu que arribi 
a suposar el 20% del total”, ha 
explicat el director de la fàbrica 
local, Vicente Pedro. 
L’empresa va rebre el 27 de maig 
la notificació d’haver superat les 
dues fases de controls que establia 
la Generalitat en els requisits de 
l’Autorització Ambiental Integra-

da, i que “garanteixen el mínim 
impacte de l’activitat en l’aire, 
l’agua i el sòl”, segons consta en 
els informes. Tot i així, la valo-
rització a Lafarge ha generat un 
ampli rebuig al municipi que s’ha 
traduït en la creació de la Plata-
forma Antiincineració.

Lafarge comença
a valoritzar residus
a la fàbrica local
Pilar Abián | Redacció
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La fàbrica apunta   
que reduirà en 20.000 
tones les emissions 
de C02  a l’any

La cimentera substituirà el coc de petroli per biomassa

Vicente Pedro, director de la 
fàbrica de Lafarge a Montcada

La valorització beneficia tota la so-
cietat ja que contribueix a reduir el 
canvi climàtic. Aquest sistema no 
es pot equiparar a la incineració, la 
temperatura de combustió és dues 
vegades i mig superior, de manera 
que l’escòria que queda és ínfima.
La nostra fàbrica és compatible 
amb l’entorn, les emissions estan 
controlades en continu i compleix 
amb les normatives mediambien-
tals, no implica riscos per a la sa-
lut; la població pot estar tranquil·la. 
Plantejar el trasllat de la planta és 
inviable, suposaria el tancament.

Partidaris i detractors de la valorització de residus a les cimenteres exposen els seus arguments

Josep Moner, representant de la 
Federació d’Ecologistes de Catalunya

La valorització energètica és un eu-
femisme per no fer servir la paraula 
incineració i és un mal negoci per a 
la societat ja que recuperem una pe-
tita part de l’energia i sempre per sota 
del que ha costat produir-la. El pro-
blema d’incinerar no és tant la conse-
qüència directa de les emissions que 
surten de la fàbrica, sinó l’efecte de 
bioacumulació; per tant, sí que perju-
dica la salut. Montcada va tancar una 
incineradora i ara en tindrà una altra 
molt més gran on s’acabaran cremant 
tota mena de residus. Aquesta planta 
no és compatible amb la ciutat.

Maria Comellas, directora de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat

L’autorització ambiental a Lafarge s’ha 
fet després que l’empresa hagi supe-
rat uns controls molt estrictes d’acord 
amb les directives europees i amb el 
vistiplau del Departament de Salut. Si 
repassem el passat mediambiental 
de Lafarge, no hi ha dubte que fa uns 
anys era una empresa contaminant, 
que feia emissions directes però avui 
dia això ha canviat, encara que la 
percepció ciutadana continuï sent 
negativa. Com a govern, no apostem 
per tancar fàbriques, sinó perquè les 
que hi ha a Catalunya millorin i pro-
dueixin de forma neta. 

Carme Valls, metgessa en medicina in-
terna i endocrina 

Encara que s’intenta minimitzar els 
riscos de la incineració sobre la salut 
amb filtres cada cop més moderns, 
el cert és que hi són. Precisament, 
el fet que les partícules que s’eme-
ten –nanopartícules– són molt peti-
tes facilita que transportin dioxines i 
penetrin molt ràpidament en el cos 
provocant malalties respiratòries, 
alteracions endocrines i, fins i tot, 
riscos cancerígens. Hem de lluitar 
perquè aquestes plantes estiguin el 
més lluny possible de la població 
urbana i perquè constantment es 
perfeccionin els filtres.
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Lafarge substituirà part del combustible tradicional per llots de depuradora, farines càrniques, esporga i marro de cafè
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La Plataforma Antincineració ha re-
but com una autèntica gerra d’aigua 
freda la notícia sobre el canvi de 
combustible a Lafarge i l’inici de 
la valorització de residus però, tot i 
així, no està disposada a rendir-se. 
“No desistirem en la nostra llui
ta”, ha dit el portaveu del col·lectiu, 
José Luis Conejero, també presi-
dent de l’AV de Can Sant Joan, el 
barri més proper a la cimentera jun-
tament amb la Ribera.
La Plataforma, que continua en-
davant amb les accions judicials 
iniciades contra la cimentera, ha 
fet constar que encara no ha re-
but cap resposta a les al·legacions 
presentades contra els controls a 
què s’ha sotmès la cimentera i que 
el conseller de Medi Ambient ha 
incomplert el compromís de propi-
ciar una trobada de representants 
municipals amb l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) per explicar-
los la composició dels llots de de-
puradora. 
Conejero, d’altra banda, opina que 

la data que s’ha triat per iniciar la 
valorització, coincidint amb el Ple 
de renúncia de l’exalcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), no ha estat 
casual: “Ara que marxa, podria 
sembla que n’és l’únic respon
sable, però també el PSC i la 
resta de partits que s’han posi
cionat a favor de la valorització 
ho són”. Per expressar el seu ma-
lestar, membres de la Plataforma 
es van manifestar davant la Casa 
de la Vila durant la sessió en què 
l’alcalde dimitia.

Últim tràmit legal. El Grup de 
Medi Ambient-Ecologistes en Ac-
ció ha presentat un recurs d’alçada 
contra la resolució d’autorització 
ambiental atorgada per la Gene-
ralitat a Lafarge que dóna llum 
verda tant a la continuïtat de 
l’activitat de la cimentera com a 
la valorització de residus. Aquest 
és l’últim tràmit legal després d’un 
llarg procés per part del col·lectiu 
que ha inclòs al·legacions als dos 
controls realitzats per la planta. 

Una còpia del recurs també ha es-
tat presentat a l’Ajuntament a qui el 
Grup considera igualment respon-
sable de l’esmentada resolució en 
haver informat favorablement en 
un dictamen signat per l’exalcalde 
amb data de l’11 de maig. La críti-
ca se centra especialment en el fet 
que s’hagi ignorat la contaminació 
acústica que provoca la fàbrica. 

“Lafarge comet una il·legalitat 
en sobrepassar els límits de so
roll de la Llei 16/2002 i això no 
es pot anul·lar amb resolucions 
d’Alcaldia”, diu el col·lectiu eco-
logista en un comunicat en què 
titlla l’actuació del govern local 
de “vergonyosa” i denuncia que 
hagi “silenciat” els episodis de 
núvols de pols. El col·lectiu ecolo-

gista també es pregunta si la nova 
alcaldessa complirà amb l’acord 
de portaveus d’abril del 2008 a 
favor de traslladar Lafarge.

Reaccions polítiques. La posada 
en marxa de la valorització no ha 
causat sorpresa entre els grups mu-
nicipals que esperavan en breu l’en-
trada en vigor de la mesura. Per al 
govern –PSC i CiU– queden, però, 
assignatures pendents. “Seguirem 
reclamant l’estudi de salut i la 
trobada amb l’ACA per infor
marnos sobre la composició dels 
fangs de depuradora”, ha dit el 
portaveu socialista Carles Guijarro. 

“Si la Generalitat ha donat el seu 
vistiplau a la valorització és amb 
la seguretat que no afecta la salut 
dels veïns”, ha afegit el portaveu 
de CiU, Joan Carles Paredes.
Els portaveus d’ICV-EUiA i Es-
querra, Josep M. González, i Mar-
ta Aguilar, coincideixen a opinar 
que “l’activitat de la cimentera 
no és compatible amb l’entorn i 
que s’ha d’afrontar seriosament 
el trasllat de la fàbrica”, mentre 
que la representant del PPC, Eva 
García, manté que aquesta opció 
“és tècnicament inviable i posa 
en perill el lloc de feina de 300 
treballadors en plena crisi”.

VALoriTzACiÓ DE rESiDuS

El Grup de Medi ambient presenta un recurs d’alçada contra la resolució de la Generalitat

Pilar Abián | Redacció

La plataforma Antiincineració, 
disposada a continuar lluitant
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Membres de la Plataforma, durant l’acte de protesta davant la Casa de la Vila

El govern opina que, 
si la Generalitat ha 
autoritzat valoritzar, no 
hi ha risc per a la salut
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pLE DE JuNY

El ple acorda aplicar la retallada 
salarial a la plantilla i als regidors

L’aprovació de la retallada de sou 
als treballadors de l’Ajuntament i 
als càrrecs electes va centrar bona 
part del debat del Ple de juny, 
l’última sessió ordinària presidida 
per l’exalcalde, César Arrizaba-
laga (PSC), abans de presentar 
la renúncia al càrrec la mateixa 
tarda. La mesura, que implica re-
baixar el 5% del sou de la plantilla 
municipal, d’acord amb el Reial 
Decret aprovat per l’Estat, es va 
aprovar amb el vot a favor del 
govern –PSC i CiU–, l’abstenció 
d’Esquerra i el PPC i el vot en con-
tra d’ICV-EUiA. Tant la presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC), com el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), van insistir que la retallada 
“és d’obligat compliment” i es 
van comprometre a “retornar als 
treballadors el seu poder adqui
sitiu tan aviat com es recuperi 
l’economia”.  

Lectura política. Els grups de 
l’oposició van lamentar que els 
empleats públics i els pensionistes 
hagin d’assumir els costos d’unes 
polítiques econòmiques que van 
qualificar d’“errònies”. Tot i així, 
Esquerra i el PPC es van abstenir 
perquè la mesura s’ha d’aplicar 
per imperatiu legal, encara que 
van car regar contra l’actuació del 
govern local. “La retallada és 

simplista, no es fa des de la re
flexió ni qüestiona les actuacions 
populistes”, va dir la portaveu 
republicana, Marta Aguilar, qui 
també va denunciar que el fet im-
plica indefensió jurídica cap als tre-
balladors, ja que vulnera els acords 
del conveni vigent. En nom dels 
populars, Eva García, va culpar 
igualment el govern de la situació. 
“En comptes de tocar el sou dels 
funcionaris es podrien suprimir 
les despeses supèrflues i inneces
sàries”, va dir.
Només ICV-EUiA es va posicio-
nar en contra de la mesura ente-
nent que la retallada no és justa i 
que, malgrat els plans d’austeritat 
aplicats fins ara, l’Ajuntament con-
tinua fent despeses innecessàries. 
“Els treballadors han de pagar 

ara el dispendi incontrolat del 
govern”, va dir la representant de 
la coalició Laura Campos.
Pel que fa a la rebaixa de salari 
dels càrrecs electes proposada per 
la Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC) i l’Associació de 
Municipis i Comarques de Cata-
lunya (AMCC), tots els grups van 
votar a favor excepte la coalició 
ecosocialista en considerar que les 
retallades són insuficients. El sou 
de l’alcalde/essa –80.080 euros 
bruts anuals– baixarà un 10%; el 
dels edils amb dedicació exclusiva 
–64.067 euros–, un 8%; els de de-
dicació parcial –33.344 euros–, un 
6%; els de mitja dedicació –25.008, 
en el cas dels portaveus de PSC i 
CiU, i  21.882 euros la resta–, un 
5%, i el dels regidors que no tenen 

cartera i cobren menys de 13.900 
euros bruts anuals, es mantindrà 
com en l’actualitat. A proposta 
dels grups de l’oposició, Arrizaba-
laga va dir que el govern estudiarà 
la possibilitat de retallar també el 
salari dels edils que cobren menys, 
per donar exemple que la rebaixa 
afecta tots els càrrecs públics.  

Decrets polèmics. En el Ple també 
es va donar compte dels decrets 
d’Alcaldia sobre el cessament i 
posterior nomenament del regi-
dor socialista Juan Parra com a 
president de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). Tant 
Esquerra com ICV-EUiA van 
demanar explicacions al respecte, 
pregunta que l’alcalde es va com-
prometre a respondre per escrit. 

Pilar Abián | Montcada

L’oposició critica les despeses innecessàries i el govern es compromet a compensar els treballadors en el futur

Les mocions 
de l’oposició 
no prosperen

En l’apartat de mocions, el Ple va 
rebutjar un escrit d’ICV-EUiA 
de condemna pel recent atac 
d’Israel contra la flota per la lli-
bertat que va causar la mort d’11 
activistes i en suport al poble pa-
lestí. El text només va comptar 
amb el suport d’Esquerra. Tant 
el PSC com el PPC van proposar 
redactats alternatius que la coali-
ció ecosocialista va descartar en 
considerar que desvirtuaven el 
contingut de la seva moció. 
Tampoc no va prosperar una al-
tra del grup popular –que només 
va votar a favor d’ICV-EUiA– i 
que reclamava investigar totes 
les modificacions del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) i conve-
nis urbanístics que puguin sortir 
citats al sumari del cas Pretòria. 

Acord en suport a Adimir. El text 
que sí es va aprovar amb el suport 
de tots els grups va ser el de suport 
a la tasca de l’associació de discapa-
citats Adimir i les famílies de Laura 
i Pau, dos nens del municipi amb 
necessitats educatives especials als 
quals la Generalitat els ha denegat 
els serveis d’una vetlladora per fer 
unes hores de classe a una escola 
ordinària. En representació del 
col·lectiu, Carolina Ibáñez va lle-
gir un escrit d’agraïment als grups 
i va fer constar la lluita de l’entitat 
contra les actuacions del Depar-
tament d’Educació que considera 
discriminatòries.

Pilar Abián | Redacció
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La rebaixa de salaris aprovada en l’últim Ple ordinari ja s’ha començat a aplicar a la nòmina del mes de juny dels treballadors municipals

L’empresa pública és la que gestiona l’oficina Local d’Habitatge 

L’oposició no aprova la 
gestió de Montcada Òptima

L’empresa municipal Montcada 
Òptima no està complint amb les 
expectatives de l’oposició que, en 
l’última junta general, es va abs-
tenir en l’aprovació dels comptes 
corresponents al 2009 i l’aplicació 
de resultats. En nom d’ICV-EUiA, 
Alba de Lamo, va qüestionar ober-
tament la societat: “No veiem la 
necessitat de mantenir una em
presa que només ha servit per 
camuflar el deute de 2,5 milions 
d’euros que va costar fer l’estadi 
de futbol i que l’únic que genera 
són pèrdues”. També va ser for-
ça crític el representant del PPC, 
Teodoro García: “El balanç eco
nòmic és molt pobre i entenem 
que una SA ha de ser rendible 
i que l’ha de liderar algú amb 
carácter emprenedor”. Esquerra 
també va destacar les pèrdues de 

Montcada Òptima dels dos últims 
exercicis. “Creiem que s’ha de 
fer un pla de viabilitat per clari
ficar el seu futur”, va apuntar el 
regidor republicà Jordi Sánchez.

Defensa del govern. En resposta a 
les crítiques de l’oposició, César 
Arrizabalaga (PSC), va argumen-
tar que Montcada Òptima “fa un 
bon servei a la ciutat, especial
ment en l’àmbit de l’habitatge”  
donant a entendre que hi ha un 
desconeixement generalitzat de les 
tasques que realitza.
L’empresa pública, que gestiona 
l’Oficina Local d’Habitatge, es va 
crear l’any 2005 amb l’encàrrec ini-
cial de construir l’estadi de futbol 
de la Ferreria i de promoure l’ha-
bitatge públic. Al 2007 va assumir 
també les funcions de l’extingida 
Montcada Societat Municipal.

Pilar Abián | Redacció



111a quinzena | Juliol 2010 Notícies

Com cada estiu, l’Ajuntament 
aprofita que els infants no van a 
l’escola per dur a terme actuacions 
de millora als equipaments educa-
tius de primària. Enguany es desti-
naran al voltant de 200.000 euros 
per a aquestes tasques, dels quals, 
més d’una quarta part –52.150 
euros– seran per a la pintura de 
l’escola Elvira Cuyàs, treballs ad-
judicats a l’empresa AMP Rubio, 
que es duran a terme al llarg dels 
mesos de juliol i d’agost. 
Altres actuacions que es faran 
aquest estiu, a càrrec de la Briga-
da Municipal, seran la instal·lació 
d’una alarma al gimnàs i la casa 
de l’AMPA de l’escola Font Fre-
da, el tractament de les humitats 
al col·legi Reixac i altres accions 
com la reparació de rajoles, bara-
nes, vidres i persianes que es tro-
bin en mal estat, a tots els centres. 
“Aquest estiu podem fer menys 
actuacions perquè, a causa de 
la crisi, el nostre pressupost és 
més limitat”, ha explicat el pre-
sident de l’Àrea de Política Terri-
torial i regidor de Serveis Muni-
cipals, Sergio Hermoso (PSC). 

D’altra banda, a partir de l’última 
setmana de juliol està previst que 
comencin els treballs de condi-
cionament i tractament del pavi-
ment de les pistes esportives de 
l’escola Font Freda i del parc del 
Turó Blau, al barri de Can Cuiàs, 
dues actuacions que reben el fi-
nançament del Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
(FEOSL). “Per tal que els ope
raris puguin començar a treba
llar, hem d’esperar a que aca
bin totes les activitats del Casal 
d’estiu”, ha apuntat Hermoso. El 
cost total d’ambdós projectes és 
proper als 70.000 euros.

oBrES A L’ESTiu

El pressupost disponible és inferior al d’altres anys i una part es destinarà a pintar l’escola pública Elvira cuyàs

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament invertirà 200.000 euros 
en treballs per millorar les escoles

L’espai està situat a l’edifici de l’Hotel ciutat de Montcada

En marxa les obres del 
local per a emprenedors

Les obres de condicionament d’un 
espai al centre comercial El Punt 
per convertir-lo en un local per a 
emprenedors ja estan en marxa. 
Els treballs els executa la Fundació 
Engrunes, per un import proper 
als 6.000 euros, finançats a través 
del Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat (FEOSL). La re-
habilitació permetrà habilitar un 
espai de 53 m2 situat als baixos de 
l’edifici que acull l’Hotel Ciutat de 
Montcada perquè empresaris prin-
cipiants disposin, durant un temps 

limitat, d’un lloc on fer els primers 
contactes del seu negoci. 

Finalitat. “L’objectiu d’habilitar 
aquest espai és donar suport els 
emprenedors que comencen un 
negoci cedintlos un lloc on po
der donar les primeres passes”, 
ha explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes 
(CiU), responsable del departa-
ment que gestionarà el local. L’edil 
també ha indicat que encara s’ha 
de concretar el temps que els em-
prenedors el podran fer servir. 

Silvia Díaz | Redacció

Educació ha previst pintar aquest estiu les instal·lacions de l’Elvira Cuyàs, a Mas Rampinyo
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Els nous plans 
d’ocupació 
donaran feina 
a 64 persones

Durant la primera quinzena de ju-
liol s’incorporaran al consistori un 
total de 64 persones, contractades 
a través dels plans d’ocupació im-
pulsats des del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), que ha de-
rivat al departament de Promoció 
Econòmica –coordinador del pro-
jecte– més de 200 candidats a ocu-
par els llocs de feina, que tindran 
una durada de 6 mesos. La selecció 
del personal va tenir lloc a mitjan 
de juny al Kursaal. Bona part dels 
treballadors, 50 en total, es dedi-
carà a obres públiques i a tasques 
de pintura i estaran vinculades a 
l’Àrea de Política Territorial. Els 
14 restants aniran a serveis com 
Promoció Econòmica, Informàti-
ca, Organització i Montcada Co-
municació i la seva feina consistirà 
a digitalitzar els arxius documen-
tals. “Els plans no aporten una 
solució definitiva per als treba
lladors a l’atur, però aquestes 
feines tenen un valor afegit, que 
és la formació que impartim”, 
ha explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes 
(CiU). El 70% de la jornada es de-
dicarà a les feines assignades men-
tre que el 30% restant es destinarà 
a formació.

Silvia Díaz | Redacció

proMoCiÓ ECoNÒMiCA

Les tasques de condicionament les estan fent empleats de la Fundació Engrunes
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El projecte de construcció de la xarxa per a bicicletes s’ha tornat a adjudicar per segona vegada

Les obres del Casino arrenquen amb el 
principal objectiu de millorar la teulada

Durant la primera quinzena de ju-
liol és previst que es posin en mar-
xa les obres de millora del Casino 
de Terra Nostra que, com a princi-
pal objectiu, pretenen condicionar 
la coberta d’aquest espai, situat 
a la N-150. L’actuació l’execu-
ta el Grup Mas Edificació, per 
241.353 euros (sense IVA), pro-
vinents del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat (FE-
OSL). “L’equipament pateix 
alguns problemes en la coberta 
que se solucionaran gràcies als 
fons estatals”, ha apuntat el pre-
sident de l’Àrea de Política Terri-
torial, Sergio Hermoso (PSC). El 
projecte també contempla obres 
de condicionament i legalització 
de la cuina i del magatzem ad-
jacent, per tal d’adaptar-los a la 
normativa vigent, i la millora de 
les instal·lacions d’aigua, electri-
citat i de calefacció. La previsió 
municipal és que els treballs du-
rin entre 5 i 6 mesos i per tant, a la 
tardor, quan comenci la temporada 
regular d’activitats a l’equipament, 

els usuaris faran les classes, de ma-
nera provisional, en altres espais de 
Terra Nostra.

Adjudicacions. L’Ajuntament ha 
tornat a adjudicar el contracte 
d’obres per a la creació de la xar-
xa ciclable a l’empresa Asfaltados 
y Viales del Vallès, per un import 
de 310.344 euros (sense IVA). La 
primera adjudicatària, Paexba, va 
quedar en segona posició després 
de la revisió que el consistori va fer 
del projecte de contractació de tre-

balladors previst per la firma. “El 
que més valorem en les adjudi
cacions del FEOSL és la quanti
tat de persones a les que es dóna 
feina”, ha assegurat Hermoso. 
El consistori també ha adjudicat 
la millora del sanejament del llac 
perimetral del Parc de la Llacuna, 
a la Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) Excover-Paexba (189.829 
euros), les mateixes empreses que 
s’encarregaran de la recuperació i 
l’ordenació de l’espai forestal Font 
del Tort, per 193.332 euros. 

Silvia Díaz | Redacció

FoNS FEoSL

Mentre es facin les obres del Casino, l’equipament de Terra Nostra romandrà tancat al públic

 

>  ATLL canvia la xarxa d’abastiment d’aigua
La companyia Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha posat en marxa la substitució de 
la xarxa d’abastiment del riu Ter, que dóna servei a Montcada i Reixac, Ripollet, 
Cerdanyola, Barberà i Sant Cugat. Les contínues avaries que ha patit l’actual 
xarxa i l’augment de la demanda han motivat el canvi de la instal·lació. Les 
obres, amb un pressupost proper als 15 milions d’euros, tindran una durada 
de 14 mesos. L’actuació, que ha començat per la llera del Ripoll a Montcada, 
comporta la substitució de 16.055 metres de canonada, distribuïda en 8 trams. 
Al municipi, la canalització anirà pel riu, excepte al polígon de la Ferreria, que 
passarà per dalt afectant el carrer Progrés i el parc de la Font Pudenta | SD

Els últims treballs abans de la posada en marxa de la nova passarel·la que 
unirà La Rasa amb el Pla d’en Coll han estat els de la instal·lació dels as-
censors. En el moment que s’obri el nou pas als vianants, es tancarà l’antic 
pont sobre la C-17 i s’iniciarà el seu desmuntatge. L’actuació ha tingut un 
cost de 853.804 euros i forma part de les obres complementàries al soterra-
ment de la nacional, que també inclouen la construcció d’una rotonda entre 
el carrer Beat Oriol i el carrer Narcís Monturiol que servirà per canalitzar el 
gran volum de trànsit que passa per aquest encreuament. Les obres les 
executarà el Departament de Política Territorial i Obres Públiques | SD

> El nou pont sobre la C-17 és a punt d’obrir
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“No hi ha un fanal, un pam 
d’asfalt o un arbre sense la 
firma de l’AV”. Aquesta frase 
extreta del llibre que l’Associació 
de Veïns de Can Sant Joan està 
preparant amb motiu del seu 50è 
aniversari resumeix perfectament 
el tarannà i l’esperit d’una entitat 
que es va fundar al 1960 amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida al barri. Hi havia molta feina 
a fer en un sector de Montcada 
que va créixer de manera espec-
tacular a partir de la dècada dels 
50 amb l’arribada d’immigrants 
d’arreu d’Espanya. 
“Un dels mèrits de l’AV ha estat 
crear el sentiment de barri entre 
persones de diverses procedèn
cies”, explica Pep Martínez, un 
dels impulsors de l’entitat. Algunes 
de les reivindicacions històriques 
van ser l’asfaltat dels carrers, la 
connexió amb Montcada Centre a 
través de l’avinguda de la Unitat, 
la construcció d’una escola públi-
ca, un centre sanitari, una bibliote-
ca i un centre cívic, a més d’altres 
protestes per a la recuperació de la 
Casa de la Mina, el Rec Comtal i 
la Casa de les Aigües i la creació de 
zones verdes i places. 

“No ens rendirem”. Per commemo-
rar el mig segle de vida, l’entitat va 

organitzar el 27 de juny a l’escola 
El Viver una festa per als socis 
que va comptar amb l’assistència 
de més de 500 persones. “Amb 
aquest dinar multitudinari ha 
quedat palès que el principal ac
tiu de l’AV són els veïns i veïnes 
del barri”, va manifestar l’actual 
president, José Luis Conejero, qui 
va recordar que a Can Sant Joan 
segueix més viva que mai la lluita 
contra “el gegant que ens conta
mina dia a dia”, en referència a 
la fàbrica de ciment Lafarge que 
recentment ha començat a cremar 
biomassa a les seves instal·lacions 
per generar energia. “No ens ren
direm”, va sentenciar Conejero. 
Els participants van brindar per-
què l’entitat no perdi mai el seu 
esperit de lluita.

Societat
laveu.cat/societat

AnIVERSARI
L’institut La Ribera 
celebra els 15 anys 
de trajectòria

ARRIbA L’ESTIu
El Casal infantil, que aplega prop 
de 400 infants, repassa enguany 
la història del cinema

pàg. 18pàg. 14

CAN SANT JoAN

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’AV celebra mig segle de lluites
L’entitat veïnal commemora els 50 anys de vida amb un dinar amb més de 500 persones a l’escola El Viver

Anar de Montcada a Can Sant Joan era una odissea, sobretot quan plovia. A la dreta, l’av. de la Unitat, ja asfaltada, abans de ser inaugurada a final dels 70 

Unes 400 persones es van manifestar al 1978 per demanar la construcció de l’escola El Viver L’AV va reivindicar amb un mural la construcció d’un centre cívic al barri Un grup de veïns neteja el Rec Comtal a final dels anys 80

Fo
to

s:
 a

r
Xi

u
 a

V 
ca

n
 s

an
t 

Jo
an

Els més de 500 participants al dinar d’aniversari van brindar pels 50 anys de vida de l’AV de Can Sant Joan i per mantenir l’esperit reivindicatiu que continua viu amb el pols que manté amb la cimentera
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Els 385 infants que aquest estiu 
participen a la primera quinzena 
del Casal de la Regidoria d’In-
fància i Joventut –fins al dia 9 de 
juliol– coneixeran com s’ha passat 
de fer dibuixos animats en paper 
i en blanc i negre a les pel·lícules 
en tres dimensions. La història 
del cinema és aquest any el cen-
tre d’interès de l’activitat i a través 
del qual girarà tot el programa 
del mes. La segona quinzena, que 
anirà del 13 al 23 de juliol, trac-
tarà sobre aquest mateix tema. Al 
tancament d’aquesta edició tenia 
lloc el període d’inscripcions per 
a les places  vacants de la segona 
quinzena del Casal.

Els nens i nenes de P-3, P-4 i 
P-5 cada dia reben una entrada 
màgica a un cinema imaginari. 
A través de quatre pel·lícules de 
Disney, Cars, Toy story, Mada-
gascar i Monstruos SA, “els més 
petits aprenen valors com saber 
guanyar i perdre, respectar les 
joguines i la importància de 
l’amistat”, ha explicat la coordi-

nadora del Casal, Mariola Triano, 
de l’empresa adjudicatària, Més 
que lleure. Els infants de primer, 
segon i tercer curs treballen la his-
tòria de les diferents etapes del ci-
nema i els festivals cinematogràfics 
mentre que els de quart, cinquè i 
sisè s’han convertit en els detectius 
del Casal i cada setmana han de 
resoldre un enigma i un misteri. 
Aquest programa es complementa 
amb un dia de piscina, a les instal-
lacions de la Zona Centre, i excur-
sions a una granja, al parc forestal 
de Malgrat, a un taller de ceràmica 
i a un espai lúdic d’aventures.

Diferent demanda. El nombre d’in-
fants que fa el Casal és el mateix 
que el d’edicions anteriors, però 
la distribució per centres ha vari-
at. “L’any passat teníem 60 nens 
al Font Freda i enguany només 
n’hi ha 20, també s’ha reduït la 
quantitat d’infants a El Viver, 
però, en canvi, n’hi ha molts 
més al Reixac i a l’Elvira Cuyàs, 
amb més d’un centenar de parti
cipants a cada escola”, ha indicat 
Triano. L’activitat també s’oferta 
al col·legi Mitja Costa i a l’escola 
Ginesta, a Can Cuiàs. Del total 
d’inscrits, 9 són infants amb neces-
sitats educatives especials –l’oferta 
era de 15 places. Una altra de les 
diferències respecte anys anteriors 
és una menor demanda, per part 

de les famílies, de serveis paral-
lels. L’únic centre que ha habilitat 
el menjador, l’acollida matinal i la 
ludoteca fins a les 17h –l’horari del 
Casal és de 9 a 13.30h– és l’Elvira 
Cuyàs. Al Reixac hi ha menjador i 
matinal i al Mitja Costa els infants 
només es queden a dinar. “Tenim 
menys inscripcions per a la se
gona quinzena, però ens hem 
adonat que moltes famílies, en 
comptes de pagar tot el mes de 
cop, prefereixen dividir els paga
ments i matricularan els fills du
rant el segon termini”, ha explicat 
la coordinadora del Casal. 

El casal d’estiu acull el mateix nombre de nens i nenes que en edicions anteriors però s’han reduït els serveis d’acollida matinal i de menjador

iNFÀNCiA i JoVENTuT

Silvia Díaz | Redacció

prop de 400 infants descobriran la història 
del cinema a través d’activitats lúdiques

Els centres que acullen 
més infants aquest 
estiu són el Reixac i 
l’Elvira Cuyàs

Els infants més petits que fan el Casa de l’escola Reixac, fent una activitat de dibuix dins d’una aula del centre educatiu

El Casal de l’Elvira Cuyàs és un dels més multitudinaris d’aquesta temporada
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La nova Federació d’aMpa del municipi es va presentar públicament el 19 de juny passat al Kursaal

La FAMpA ofertarà amb l’Ajuntament 
casals infantils en èpoques no lectives

Aconseguir una oferta de casals 
que cobreixi totes les èpoques no 
lectives és un dels objectius de la 
nova Federació d’AMPA (FAMPA) 
que es va presentar el 19 de juny 
al Kursaal. L’entitat, presidida per 
Pedro Fernández, ja ha mantingut 
una primera reunió de treball amb 
l’Ajuntament per poder cobrir la 
demanda de moltes famílies que 
tenen problemes per conciliar els 
horaris laborals amb l’atenció dels 
seus fills. 
“Volem que les AMPA no es li
mitin a gestionar serveis o a or
ganitzar activitats extraescolars 
sinó que facin un pas endavant i 
participin activament en la presa 
de decisions a l’àmbit educatiu”. 
Amb aquest missatge es va presen-
tar la junta de la nova FAMPA inte-
grada inicialment per una tretzena 
d’AMPA de centres del municipi 
–des d’escoles bressol a secundà-
ria– que durant aquest curs s’han 
encarregat de redactar els estatuts 
de la mateixa.
Fernández va destacar que la Fede-

ració, oberta a totes les AMPA que 
encara no s’hi han inscrit, servirà 
per vehicular les demandes de les 
associacions de mares i pares, tant 
des d’un punt de vista de gestió 
interna com de necessitats globals. 
En aquest sentit, va anunciar la 
creació d’una pàgina web amb in-
formació i recursos d’interès per a 
les AMPA.

Suport institucional. La presentació 
de la FAMPA va comptar amb 
l’assistència de la regidora d’Edu-

cació, Ana Rivas (PSC), i del tèc-
nic de la Diputació Jaume Gatell, 
que van felicitar les AMPA per 
aquesta iniciativa pionera i van 
encoratjar la Federació a seguir su-
mant esforços i a ser protagonista 
activa de les polítiques públiques.
Després de l’explicació dels ob-
jectius del col·lectiu, a càrrec de 
membres de diferents centres, el 
professor expert en educació Albert 
Serra va fer una xerrada sobre com 
ajudar els fills en la seva formació 
personal i acadèmica.  

EDuCACiÓ

Pilar Abián | Can Sant Joan

Membres de diferents AMPA van explicar els objectius de la Federació
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Les sales inverteixen en tecnologia per reflotar el negoci

Els cinemes El punt 
incorporen les 3D 

Coincidint amb l’estrena de la 
quarta part d’Shrek, els cinemes  
del centre comercial El Punt (Mas 
Rampinyo) inauguraran el 8 de ju-
liol el sistema en tres dimensions 
(3D), que s’instal·larà en dues 
sales, amb aforaments per a 306 
i 223 persones. “Incorporem tec
nologia punta amb quatre vega
des més resolució que la d’altres 
cinemes dels voltants”, ha explicat 
la gerent del centre comercial, M. 
Rosa Gómez, qui també ha apun-
tat que la inversió en aquest siste-
ma “ha estat molt important”. 
Amb motiu del desplegament del 
3D, del 8 a l’11 de juliol els cinemes 
regalaran amb l’entrada les ulleres 
necessàries per veure les pel·lícules 
d’aquest tipus. La incorporació de 
les últimes tecnologies és el nou 
intent d’El Punt per atraure clien-
tela a les sales, que està en hores 
baixes. “Ens trobàvem davant 
dues possibilitats, deixar morir 
poc a poc les sales o buscar una 
solució”, ha expressat Gómez.
Un any de la reobertura. A final de 

juliol farà un any que els cinemes 
El Punt van tornar a obrir portes 
després d’un tancament provisio-
nal, motivat per la manca de pú-
blic. “Som conscients que, com 
abans no hi havia cinema, els 
veïns de Montcada tenen el cos
tum de marxar fora; demanem 
que la gent ens faci costat per
què el municipi no mereix que
darse’n sense”, ha manifestat la 
responsable del centre comercial.

Silvia Díaz | Redacció

Els cinemes estan situats a Mas Rampinyo
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L’Ajuntament reconeix els alumnes
i les empreses col·laboradores

EDuCACiÓ i TrEBALL

El govern municipal ha anunciat que es planteja bonificar els empresaris que es comprometin socialment
Silvia Díaz | La Ferreria

El regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU), 
va expressar el 18 de juny, durant 
l’homenatge als participants als 
programes d’estades formatives 
que va tenir lloc a l’institut La Fer-
reria, que “malgrat les dificultats 
econòmiques, hem d’establir 
mecanismes per bonificar les 
empreses que duguin a terme 
tasques de responsabilitat so
cial”. D’aquesta manera, segons 
l’edil, s’incrementaria el nombre 
de firmes que participessin als pro-
jectes, una fórmula que facilita la 
formació dels joves que no tenen 
clar el seu futur.
Més de 150 alumnes i una vuitante-
na de responsables d’empreses van 
rebre un reconeixement de part de 
l’Ajuntament en el marc del Dispo-
sitiu Local de Transició Escola Tre-
ball (DiLTET), un projecte promo-
gut per la Generalitat i la Diputació. 
Els estudiants eren dels instituts La 
Ribera, Montserrat Miró, La Ferre-
ria i La Salle i han participat a les 

estades formatives, al Pla de Qua-
lificació Professional Inicial (PQPI) 
i al Tastet d’Oficis, projectes gestio-
nats per les regidories d’Educació i 
de Promoció Econòmica. 

Importància de la formació. La pre-
sidenta de l’Àrea Social i regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), va 
destacar la transversalitat del pro-

grama i va valorar positivament 
l’experiència, explicant que “el 
nombre d’empreses que hi col
laboren ha crescut, el que signifi
ca que més joves podran benefi
ciarse de d’aquesta oportunitat”. 
L’edil també va dir als estudiants 
que la formació “és fonamental” 
per trobar una feina en temps de 
crisi. L’acte va comptar amb els 

parlaments del subdirector general 
de Programes i Recursos la Gene-
ralitat, Xavier Farriols, del coordi-
nador d’Educació de la Diputació, 
Josep Comas, de la directora de la 
Ferreria, Sue Caamaño, i de Lidia 
Clotet –en nom de les empreses– 
i d’un alumne d’informàtica del 
PQPI, Alan Prieto, que van expli-
car la seva experiència. 

L’acte de reconeixement als alumnes dels programes de transició escola-treball va tenir lloc el 18 de juny a l’institut La Ferreria

 

> El curs d’àrab i català per a infants es consolida
Un total de 18 infants d’entre 6 i 12 anys 
ha participat enguany al curs d’àrab i cata-
là organitzat per la Regidoria d’Integració 
amb el suport de Creu Roja. El 17 de juny 
va tenir lloc al Centre Cívic La Ribera la 
festa de cloenda (imatge). Les classes 
pretenen afavorir el contacte dels infants 
d’origen immigrant amb els trets propis 
de la cultura materna, permetre que la població autòctona conegui la cultura 
d’altres col·lectius i generar un espai de trobada intercultural | SD
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L’Associació de Colombians organitza els dies 16 i 17 de juliol al Centre Cívic La 
Ribera i a la plaça del barri una jornada dedicada a la cultura i les tradicions del 
país de l’Amèrica Llatina. Durant els dos dies hi haurà una mostra d’artesania, 
balls i danses típiques i degustacions gastronòmiques. D’altra banda, des del 
28 de juny i fins al 26 de juliol, el col·lectiu de colombians farà tots els dilluns, a 
les 19h, xerrades sobre salut i economia, al Centre Cívic La Ribera | SD

> Jornades culturals sobre Colòmbia
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Silvia Díaz| Redacció

Arrenca el Casal 
d’estiu de Can 
Sant Joan

La diversitat biològica centra en-
guany el Casal Infantil de Can 
Sant Joan, gestionat per la coo-
perativa Suara, a instàncies de 
la Regidoria de Serveis Socials. 
A l’activitat participen els infants 
que durant l’any fan el Casal, 
però per a l’estiu, l’organització 
també prepara activitats obertes, 
com el taller de manualitats que 
va tenir lloc el 29 de juny. La res-
ta d’actes són una pluja de colors 
(9 de juliol) i una partida de bit-
lles gegants (dia 16), que tindran 
lloc a la plaça Nicaragua, a partir 
de les 17.30h.

Taller de manualitats a la plaça Nicaragua
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L’Esplai Can Cuiàs es va acomiadar del barri el 20 de juny, després de més 
d’una dècada de treball per promoure l’educació en el lleure. La manca de 
relleu generacional ha provocat el cessament de l’entitat. Per dir adéu, l’Esplai 
va organitzar una festa al barri amb un espectacle d’animació (imatge), amb el 
grup Currandas, i inflables a la pista coberta. Els socis de l’entitat, una cinquan-
tena de persones, van compartir un dinar de germanor al Centre Cívic | SD

> Adéu a l’Esplai de Can Cuiàs
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El Centre Cívic i la Taula Cívica de 
la Ribera estan duent a terme una 
campanya per promoure el civis-
me. El pròxim 4 de juliol tindrà lloc 
una exhibició d’agility –un circuit 
d’obstacles que han de superar els 
gossos seguint les ordres dels ensi-
nistradors– en el marc d’una jorna-
da denominada “A les teves mans 
és la neteja del barri, no a les meves 
potes”, amb l’objectiu de conscien-
ciar sobre la tinença responsable 
d’animals. Les activitats tindran lloc 
al parc de les Aigües, a partir de les 
17h. En el marc de la campanya 
sobre civisme,  una setantena de 
persones, de diverses nacionalitats,  
va assistir a la xerrada que el 22 de 
juny van fer els responsables de la 
unitat de proximitat de la Policia Lo-
cal. La conferència va girar entorn 
les normes que inclou l’ordenança 
municipal de civisme, pensades per 
garantir la bona convivència entre 
els ciutadans i la cura i manteni-
ment de l’entorn urbà. “Deixar les 
bosses d’escombraries fora dels 
contenidors, abandonar objectes 

vells al carrer o no recollir els 
excrements dels gossos són con
ductes incíviques que embruten 
la ciutat i posen de manifest la 
falta de respecte cap als altres”, va 
explicar l’agent de proximitat Rafa-
el Rosas. 

Casal infantil de la Ribera. Un be-
renar i una tarda dedicada als jocs 
tradicionals va inaugurar el 30 de 
juny el Casal Infantil de la Ribera. 
La resta d’activitats són un taller de 
graffittis (2 de juliol), un campio-
nat de futbolí (dia 7), una gimcana 

d’habilitats (dia 9), ‘Mulla’t pel bar-
ri (dia 14), un Scalextric gegant (dia 
16), una marató de ball (dia 21) i la 
cloenda, amb festa de l’escuma (dia 
23). Tots els actes es faran a la pista 
del barri o al Centre Cívic (18h).

Can Cuiàs. El Centre Cívic Can 
Cuiàs ha posat en marxa aquest 
mes els cursos intensius d’estiu. 
L’oferta d’aquesta temporada in-
clou sevillanes, idiomes, expressió 
corporal, arts plàstiques, salut i foto-
grafia. També s’han posat en marxa 
els ludojocs d’estiu.

El barri posa en marxa actuacions 
per promoure la convivència

LA riBErA

El casal infantil i Juvenil del sector ha començat a desenvolupar el programa d’activitats d’estiu

Silvia Díaz/Laura Grau | La Ribera
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L’agent de proximitat Rafael Rosas durant la xerrada sobre civisme, al Centre Cívic La Ribera
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L’Espai Jove Can Tauler (Bal-
mes, 16) ha iniciat la programació 
d’estiu, que inclou una activitat 
de dilluns a divendres durant tot 
el mes de juliol. Els dies 5, 6, 12 i 
13 hi haurà un taller de graffiti i el 
19 i 20, un rocòdrom i una sortida 
a la Panxa del Bou. Aquest mes 
continua el programa Divendres 
a la carta. El dia 9 es dedicarà a 
l’astronomia; el 16, a fer graffitis 
en samarretes, gorres i xapes i el 
dia 23, hi haurà un futbolí humà. 
El cicle de xerrades Posa’t en on 
(18h) tampoc no fa vacances al ju-
liol i els dies 6, 8, 13 i 15 de juliol 
es duran a terme diverses xerrades 
sobre festes populars, com anar de 
càmping i com organitzar viatges a 
baix preu. El dia 20 tindrà lloc una 
sessió d’edició de vídeo i el dia 22 
una altra sobre com fer àlbums de 
fotos i diaris de viatges. 

Sortides i cursos. Pel que fa a les ex-
cursions, que es programen per a 
cada dijous, el dia 15 hi haurà una a 
Port Aventura (38 euros) i el 22 (48 

euros), al Kartòdrom de Catalunya. 
Les inscripcions per a les sortides 
s’han de fer a Can Tauler. D’altra 
banda, l’equipament va posar en 
marxa l’1 de juliol els cursos inten-
sius de monitors i premonitors, 
que acabaran a final de mes.

Silvia Díaz | Redacció

iNFÀNCiA i JoVENTuT

Can Tauler farà activitats 
durant tot el mes de juliol
El programa inclou xerrades, tallers, sortides i projeccions de cinema

Taller de circ al pati de Can Tauler
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La Ribera celebra els
15 anys com a institut 
d’ESO i batxillerat 

ANiVErSAri

abans del 1995, el centre acollia la formació professional

La celebració del quinzè aniversari 
de l’institut La Ribera s’ha produït 
en un moment addient. “Necessi
tàvem sortir del malson que ens 
va provocar la possibilitat de 
perdre el batxillerat”, va expres-
sar la directora del centre, Clara Vi-
lardell, el 18 de juny, amb motiu de 
l’acte central de l’efemèride. Una 
seixantena de persones va assistir 
al sopar que es va celebrar al pati 
del centre. Minuts abans va tenir 
lloc un acte protocol·lari amb par-
laments, la projecció d’un audiovi-
sual sobre la trajectòria de l’equi-
pament, l’actuació de la coral de 
l’institut i una visita a les instal-
lacions. “Hem progressat molt, 
el centre ha canviat a nivell físic 
i també el tipus de relació que te
nim amb l’alumnat, que ara és 
més directa”, va indicar Carmina 
Villegas, professora de La Ribera 
durant tot aquest temps.
L’edifici de l’institut es va construir 

al 1964 i va rebre el nom de ‘25 de 
setembre’, en record a la riuada del 
1962. El centre va acollir la forma-
ció professional fins al 1995 quan, 
amb la reestructuració de l’educa-
ció obligatòria es va convertir en un 
centre d’ESO i batxillerat, adoptant 
el nom d’IES III per, posteriorment, 
anomenar-se La Ribera. 

El centre ha viscut molt profunda-
ment el fenomen de la immigració, 
en ser l’institut de referència dels 
estudiants que viuen als barris amb 
més població d’origen estranger. 
“Quan vaig arribar, hi havia 
molts immigrants i vam anar a 
marxes forçades per aconseguir 
una bona educació en la diversi

tat, que ara crec que hem consoli
dat”, va apuntar Vilardell, directora 
de La Ribera des de fa cinc anys.

Parlaments. Durant els discursos, 
Vilardell va agrair al professorat, 
l’alumnat i les famílies la feina feta 
per aconseguir “un institut petit i 
acollidor”. La directora de l’institut 
va estar acompanyada per l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 

(PSC), i la presidenta de l’AM-
PA, Elena Vilalta. Arrizabalaga 
va explicar que, en la seva etapa 
de professor, va passar 13 anys 
a l’institut La Ribera –l’aleshores 
‘25 de setembre’– en una època en 
què hi havia aules amb 44 alum-
nes. “Admiro profundament tot 
el que heu aconseguit en aquest 
centre, que té molt futur”, va 
apuntar l’edil, en l’últim acte públic 
que va presidir com a alcalde.

L’acte de La Ribera va ser l’últim que va presidir César Arrizabalaga abans del Ple de dimissió

Silvia Díaz | Montcada

L’edifici de La Ribera 
es va construir al 1964 
i el seu primer nom va 
ser ‘25 de setembre’

L’actuació musical de la coral de l’institut va obrir els actes de celebració de l’aniversari
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Pilar Abián | Redacció

Xerrades sobre 
la recuperació 
de la memòria 
històrica

L’AV de Can Sant Joan i la Plata-
forma contra la impunitat, orga-
nitzen el 7 de juliol (18h, Kursaal), 
una xerrada titulada ‘A propòsit 
de Garzón, el futur de les víctimes 
del franquisme’. L’acte comptarà 
amb la intervenció d’Antonio Do-
ñate, magistrat i exprofessor de 
l’Escola judicial; Teresa Duerto, 
fiscal de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, 
i Juan Ramón Iborra, periodista 
i escriptor. El col·loqui se suma 
a les activitats que la Plataforma 
està organitzant arreu en suport al 
jutge Garzón i reivindicant el dret 
d’investigar els crims comesos du-
rant el franquisme.

Testimonis directes. També el 
casal El Brot se suma a l’objectiu 
de recuperar la memòria històrica 
amb una xerrada que es farà el 2 
de juliol, a les 19.30h, al local de 
l’entitat (Carretera Vella, 52), ti-
tulada ‘Lluita antifranquista’ que 
comptarà amb la intervenció de 
l’exalcalde Josep M. Campos i del 
cronista local Ricard Ramos.
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L’emissora municipal Montcada 
Ràdio (104.6fm i www.montcada-
radio.com) ha posat en marxa la 
programació de l’estiu 2010. Fins a 
final de juliol i durant el mes setem-
bre, la graella serà bàsicament mu-
sical i es mantindran els butlletins 
d’actualitat local cada dos quarts i 
els informatius de les 13 i les 19h. A 
l’agost, l’emissora connectarà amb 
COM Ràdio. Cara la preparació de 
la nova temporada –que arrencarà 
a final de setembre– les persones a 
títol particular o les entitats interes-
sades a fer un programa poden fer 
arribar la seva proposta, durant el 
mes de juliol, a l’adreça de correu 

electrònic montcadacomunicacio@
montcada.org.
D’altra banda, Montcada Ràdio va 
fer el 30 de juny un acte d’agraiment 
a la seixantena de col·laboradors 
que aquesta temporada ha dut a 
terme espais especialitzats, cobrint 
la franja horària des de les 19.30h 
fins a la mitjanit. “El vostre suport 
és fonamental per enriquir la 
programació de l’emissora”, va 
expressar el director de Montcada 
Comunicació, Lluís Maldonado.

Resultats a Internet. El portal web 
de Montcada Ràdio continua ten-
int un gran seguiment, tant pel que 
fa a les visites com les connexions 

a la ràdio en directe. Al 2009, el 
portal va registrar més de 10.600 
oïdors únics a la xarxa amb més 
de 70.000 connexions, experimen-
tant un creixement del 10% res-
pecte al 2008.
Durant els primers sis mesos 
d’aquest any, la ràdio online ha 
acumulat 4.500 oïdors, amb una 
mitjana diària de 250 connexions. 
El rècord de visites durant aquest 
2010 ha estat de 1.330 connexions 
en un sol dia. Respecte el seguiment 
de l’emissió per Internet, els dies 
amb més audiència són els dime-
cres, seguit dels dijous i els dimarts, 
en les franges dels espais dels pro-
grames de  col·laboradors.

Silvia Díaz | Montcada

CoMuNiCACiÓ

La ràdio prepara la nova temporada
L’emissora agraeix la tasca de la seixantena de col·laboradors que enriqueixen la programació
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Fotografia de família de l’equip de col·laboradors que fa els programes especialitzats a l’emissora municipal Montcada Ràdio

Montcada Comunicació explica el seu model 
davant una trentena de ràdios municipals 

L’Aula de formació de  COM Ràdio 
va donar a conèixer el 28 de juny a 
redactors i productors d’emissores 
municipals diferents tècniques per 
rendibilitzar la producció de con-
tinguts radiofònics donant-los una 
sortida multimèdia. El director de 
Montcada Comunicació, Lluís 
Maldonado, i el director del dia-
ri digital lamalla.cat, Dídac Boza, 
van compartir amb els assistents 
les seves experiències en aquest 
terreny: el primer, com a respon-
sable de Montcada Comunicació 
que gestiona els mitjans munici-
pals Montcada Ràdio, el portal de 
l’emissora montcadaradio.com, el 
butlletí La Veu i el diari multimè-
dia laveu.cat, i el segon, per estar 
al capdavant d’un diari digital que 
ofereix la informació general i de 
proximitat en múltiples formats 
(text, àudio i vídeo). 
Maldonado va explicar que ac-
tualment una redacció formada 
per quatre periodistes i dos tèc-
nics abasteixen de continguts tots 

els mitjans municipals.  “La clau 
és tenir molt ben definit i di
mensionat el projecte, així com 
comptar amb una redacció in
tegrada, amb redactors especia
litzats en determinats àmbits te
màtics que reben contínuament 
formació en noves tecnologies”, 
ha manifestat el director, qui ha 
recordat l’actiu que representa el 
valor de la comunicació de proxi-
mitat per a una ciutat, “no només 
com a principal referent infor
matiu del que passa al nostre 

voltant, sinó com un element 
cohesionador”. 

Felicitacions. Tant el director ge-
neral de COM Ràdio, Francesc 
Triola, com el periodista Enric 
Sopena, van encoratjar els mitjans 
a seguir el model de Montcada 
Comunicació com a exemple de 
l’esforç dels mitjans municipals 
per contribuir a l’aprofitament 
màxim dels continguts de proxi-
mitat i de qualitat en plataformes 
multimèdia.

Pilar Abián | Redacció

L’ens municipal va participar a unes jornades de formació organitzades per coM Ràdio

El director de Montcada Comunicació durant la sessió amb el món radiofònic local
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>Editorial
nova alcaldessa

¡Basta ya!
Las personas que pagamos nues-
tros impuestos y nos esforzamos por 
cumplir todos los requisitos como 
buenos ciudadanos, tendríamos que 
decir basta ya. Un claro ejemplo está 
en la Seguridad Social. ¿Quién no ha 
ido de urgencias a su ambulatorio y, 
después de esperar, el médico ni tan 
siquiera le ha mirado a la cara? Ya 
sabemos que hay muchos abusos y 
que los médicos están saturados de 
enfermos pero, si nos callamos, esto 
irá cada vez a más y el servicio sa-
nitario bajará al inframundo, porque 
ya está por los suelos. 
Yo creo que la educación no hay que 
perderla y que la calidad de la asis-
tencia sanitaria tendría que mejorar, 
poniendo todos de nuestra parte. 
No hay que ir a urgencias por gusto 
pero tampoco pasar de escuchar al 
enfermo. Nos dicen que no tenemos 
que hacer de médicos, pero ellos 
mismos nos obligan a que los sus-
tituyamos si no queremos morir por 
el camino.
Soy una ciudadana de 40 años que 
desde los 20 ha ido detrás de un diag-
nóstico a otro, a cual más erróneo. Yo 
creo que hay buenos y malos médicos 
en todos los sitios, pero no sé si yo 
voy del malo al peor. Queremos una 
asistencia sanitaria pública digna y 
no tener que optar por la privada. 
¿Por qué ese médico que en la se-
guridad social no puede perder 5 
minutos reconociéndote, en su con-
sulta privada se desvive por hacerte 
todo tipo de pruebas? No creo que la 
profesionalidad se tenga que valorar 
en función de si paga el Estado o 
un privado. Por otra parte, cuando 
a veces tienes que ir a una mutua 
porque en el ambulatorio has pedido 
hora y te dan para 15 días despu-
és, luego tu médico de cabecera se 
puede negar a hacerte las recetas. 

¿No estamos pagando por la sanidad 
pública? Si no nos atienden con la ur-
gencia necesaria y optamos por una 
asistencia privada, ¿no tenemos de-
recho a que nos realicen la receta? Por 
eso, yo digo que nos unamos todos y 
digamos ¡basta ya! no nos quedemos 
de brazos cruzados haciendo quejas 
gratuitas. El personal sanitario que 
también se una con los ciudadanos 
para realizar las quejas pertinentes 
y necesarias para poder mejorar la 
calidad y las condiciones de la asis-
tencia sanitaria.

Silvia Ibáñez
Mas Rampinyo

La primera alcaldessa
Escric aquestes paraules sabent que 
una dona, Maria Elena Pérez, serà 
des de l’1 de juliol la primera alcal-
dessa de Montcada i Reixac. Segons 
tinc entès, és filla i veïna de Montca-
da, ben preparada, amb experiència 
a l’administració local i amb ambició i 
lideratge. Com a montcadenca, opino 
que la nostra ciutat es posa en prime-
ra línea d’avantguarda pel que fa al re-
lleu generacional i de gènere. Es dóna 
un pas endavant imprimint nous lide-
ratges i ens apropem més que mai a la 
realitat sociodemogràfica de la ciutat. 
No ens podem conformar amb tot el 
que s’ha fet fins ara. Hem d’avançar 
més, amb noves visions de la ciutat,  
i hem d’aconseguir noves fites per al 
benestar i el progrés del municipi.
Des d’aquestes línies voldria transme-
tre la meva il·lusió i mostrar el meu 
suport a la nova alcaldessa. Espero 
que comandi el govern municipal 
comptant amb tots i totes i treballant 
per a tots i totes. Amb més il·lusió i 
convenciment que mai. Considero que 
el dia de l’elecció de la nova alcaldes-
sa de la ciutat passarà als annals per 
ser un dia històric, ple d’esperança 
i de responsabilitats compartides. La 

gran empenta del govern socialista al 
llarg dels darrers anys ha configurat 
Montcada i Reixac como una ciutat 
nova, moderna, oberta i metropolita-
na. Primer, amb el gran lideratge de 
l’alcalde Arrizabalaga durant onze 
anys i ara, amb Maria Elena Pérez,  
que obre una nova etapa. Confio ple-
nament en ella. Espero que treballi 
com la que més per la ciutat i, de ben 
segur, trobarà entre la ciutadania tot 
el suport i la complicitat que neces-
sita. Endavant, Maria Elena!

J. S.
La Ribera

Mala jugada
Quisiera expresar mi indignación 
hacia el actual AMPA del colegio El 
Viver. Soy una pequeña comerciante 
del barrio de Can Sant Joan y con la 
anterior junta de la asociación lle-
gué a un acuerdo sobre la venta de 
las batas escolares personalizadas. 
Compré el logotipo del colegio e hice 
el pedido de dichas batas. Para que 
me las sirvieran y poderlas tener todo 
el año, tuve que comprar un mínimo 
de tallas por bata y ahora me entero 
por terceras personas que el actual 
AMPA, sin previo aviso, va a vender 
las batas en el colegio habiéndolas 
comprado en otro establecimiento. Y 
ahora ¿Qué hago yo con la inversión 
hecha? ¿Quién me compra las batas 
bordadas con el logotipo del colegio? 
He invertido unos 1.800 euros, ¿se 
hacen una idea de lo que esto supone 
para un pequeño comercio de barrio? 
Y todo esto sin previo aviso, ni una 
palabra, ni dar la cara, porque ha-
blando, se entiende la gente.

M. M. S.
Can Sant Joan

Felicitación a ‘33’
Con este humilde escrito al grupo de 
teatro de La Salle quiero felicitar por 

haber puesto en escena ‘33’, un mu-
sical sobre la amistad y el amor. Es 
un musical alegre con canciones de 
Mecano. El drama es tan importante 
que al verlo nos hace emocionar y 
las lágrimas saltar. Sois todos mara-
villosos, los protagonistas, los baila-
rines, ¡qué bien trabajáis, parecéis 
profesionales! 
Lo habéis aprendido con mucho es-
fuerzo y mucha ilusión, puesto que 
este año tenía que ser especial, por 
ser el año del centenario. A los herma-
nos de La Salle, los profesores, direc-
tores, coreógrafos, técnicos, peluque-
ros y maquilladores y a todos los que 
os han ayudado a que esta obra salie-
ra bien también los quiero felicitar y 
las gracias dar por haber hecho esta 
obra tan espectacular que por toda 
Montcada se va a comentar. Seguid 
siempre así, sois maravillosos, que 
nuestros jóvenes os lo agradecerán. 
Sin más, se despide esta abuela 
emocionada con toda cordialidad.   

Francisca Moreno Gaya
Can Sant Joan

Trenet de Festa Major
Crec que ha estat una bona idea po-
sar un trenet que ens porti fins les 
atraccions, sobretot els nens dis-
fruten molt durant aquest trajecte. 
El que no trobo correcte és la falta 
d’organització per poder-hi accedir i 
la falta de respecte d’alguns usuaris. 
Hi ha gent que ha hagut que espe-
rar més d’un trenet perquè joves i 
no tan joves no respecten els torns 
d’arribada a la parada. Qui corre 
més, troba lloc segur. 
Proposo que per a l’any vinent hi hagi 
algú a cada parada organitzant la cua. 
Si això suposa haver de pagar 1 euro 
per viatge d’anada i tornada, no crec 
que ningú hi posi cap impediment.

Sergi Fernández
Montcada

M. Elena Pérez és des de l’1 
de juliol la nova alcaldessa de 
Montcada i Reixac. El seu no-
menament estableix un precen-
dent en la història del municipi 
per diferents motius. Primer, per 
ser la primera dona que arriba al 
càrrec –tendència que pot anar 
en augment tenint en compte 
que a les properes eleccions 
opten, de moment, a l’Alcaldia 
dues fèmines–; en segon lloc, 
per haver arribat fruit de la re-
núncia del seu predecessor i a 
10 mesos per acabar el mandat 
i, finalment, per arribar directa-
ment a l’esglaó més alt en políti-
ca municipal sense haver passat 
abans per l’etapa de regidora. 
D’entrada, són molts els reptes 
a superar i poc el temps que 
queda de mandat. Un altre 
handicap important és l’actual 
context tant a nivell local com 
nacional. Els casos de corrup-
ció i la crisi econòmica estan 
generant molt malestar entre 
la ciutadania i una clara desa-
fecció cap a la classe política. 
No és segurament el moment 
més dolç per liderar cap admi-
nistració. Tot i així, el rellotge 
no s’atura, la ciutat necessita 
que l’Ajuntament funcioni a ple 
rendiment i que actuï davant la 
resolució dels problemes que 
l’afecten en el seu dia a dia.
La nova alcaldessa i l’equip 
de govern tenen molta feina  a 
fer abans de les eleccions, so-
bretot en l’àmbit de recuperar 
la confiança perduda, fruit del 
desencís generalitzat. Amb els 
recursos minvats i en el marc 
d’un tercer pla d’austeritat, 
serà difícil fer polítiques que 
il·lusionin però precisament 
per això, ara més que mai, 
cal comptar amb l’opinió i les 
aportacions que pugui fer la 
ciutadania.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Encuentro especial

Después de 30 años de haber de-
jado el colegio, alumnas del Elvira 
Cuyàs del curso 1978-1979 nos 
volvimos a reencontrar. En la foto: 
Carmen Durán, Rosa Frisach, M. 
Dolores Gómez, Flora Guerra, Sa-
gramento Martínez, Milagros Me-
dinilla, Teresa Roca, Concepción 
Ropero y Montserrat Sáez.

Flora Guerra
Montcada

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 23 de juliol

Quan es començaran a asfaltar els carrers tal com s’havia anunciat? 
N’hi ha alguns, com l’avinguda de Terra Nostra, que són realment 
impracticables M. E., Terra Nostra.

Davant el gran volum de licitadors que ha tingut el concurs d’asfaltat 
convocat per l’Ajuntament, els tècnics de projectes han hagut d’ana-
litzar totes les propostes una a una, per tal de poder redactar l’informe 
d’avaluació de cadascuna d’elles i proposar l’adjudicatari a la mesa de 
contractació. Actualment, ens trobem al tram final de l’anàlisi de les 
propostes i l’objectiu és poder adjudicar el contracte a la Junta de Go-
vern Local del proper 6 de juliol o be, com a molt tard, a la següent 
de 13 de juliol | Sergio Hermoso, president de l’Àrea de Política 
Territorial (PSC)
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ajuntament 935 726 474

ambulàncies 061

atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

policia Local 092

policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600
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Agenda
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Mulla’t per l’esclerosi
múltiple
Organitza: IME

11 de JuLIoL, de 9 a 13.30h
MonTcada aqua

7 de JuLIoL, 18h
kurSaaL

2 l divendres
Aula oberta. Dels alumnes del taller de 
guitarra elèctrica. Hora: 19h. Lloc: Audi-
tori Municipal.

Xerrada. Lluita antifranquista, amb Jo-
sep M.Campos i Ricard Ramos. Hora: 
19.30h. LLoc: Casal El Brot (Carretera 
Vella, 52).

3 l dissabte
Concert. Del grup Eclipse. Hora: 21h. 
Lloc: Local de la Coordinadora de Grups 
de Rock (Romaní, sn). 

Teatre. ‘Dèria per Neruda’, del grup Dèria 
Teatre. Hora: 22.30h. Lloc: Exteriors de 
l’antic parvulari de Terra Nostra.

4 l diumenge
Sortida. Recorregut per la Vall de Cardós 
(Pallars Sobirà). Organitza: El Cim (més 
informació a www.elcim.cat).

Festa. De cloenda de la campanya per 
la tinença responsable d’animals de 
companyia, amb concurs de gossos 
i exhibició d’agility. Hora: 17h. Lloc:  
Parc de les Aigües.

5 l dilluns
Taller. ‘Essències de la participació ciuta-
dana, els avantatges de l’associacionisme 
i el paper de les entitats’. Hora: 18.30h. 
Lloc: Kursaal. Organitza: Pla de Barris de 
la muntanyeta de Can Sant Joan (el dia 7 
es farà una altra sessió).

Taller. De graffitti. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

6 l dimarts
Inauguració. De l’exposició col·lectiva de 
fotografia de membres de l’Afotmir. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal.

7 l dimecres
Xerrada. ‘A propòsit de Garzón. El futur 
de les víctimes del Franquisme’. Hora: 
18h. Lloc: Kursaal (veure pàgina 18)

10 l dissabte
Activitat. Nit d’estels i gastronomia. Hora: 
21h. Lloc: Can Piqué. Organitza:  Acer i 
restaurant Can Piqué (veure pàgina 24).

11 l diumenge
Solidaritat. Diada ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’. Hora: De 9 a 13.30h. Lloc: 
Montcada Aqua. Organitza: IME.

12 l dilluns
Marató. D’spinning. Hora: 18h. Lloc: 
Plaça Lluís Companys. Organitza: IME. 

15 l dijous
Xerrada. Sobre seguretat a càrrec de 
Mossos d’Esquadra. Hora: 19h. Lloc: 
Centre Cívic L’Alzina de Terra Nostra.

20 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
d’Andreu Guàrdia. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

22 l dijous
Taller. De vidre. Hora: De 16 a 19h. Lloc: 
Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra 
(també el 23). Preu: 15 euros.

El futur de les víctimes 
del Franquisme
Organitza: AV Can Sant Joan i Plataforma 
contra la impunitat (veure pàgina 18)

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

Concert 

DE guITARRA
ELÈCTRICA 
Dels alumnes del taller
2 de juliol, 19h 

Exposició 
d’artesanies 
de l’Esplai 
per a la Dona

Fins al 18 de juliol

Exposició 
ART AFRICà
obres del col·leccionista
pere carbonell
Fins al 8 de setembre

sala 
principal

EXpOSICIÓ
De FotoGraFia 
De l’aFotmir
6 de juliol, 19.30h  
sala sebastià Heredia

Taller sobre 
associacionisme 
5 i 7 de juliol, 18.30h
sala Joan Dalmau

25
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S’anomenen vicis ocults perquè 
són impossibles de detectar en 
un primer moment i no surten a 
la llum fins que l’edifici en qües-
tió es troba a ple rendiment. 
Això és el que ha passat amb 
la Biblio teca Elisenda de Mont-
cada. Dos anys després de la 
seva inauguració, l’aparició de 
goteres a les plantes 3 i 4 –que 
acullen el tea tre  i els camerinos– 
ha disparat les alarmes. Segons 
els tècnics municipals, l’origen 
de les humitats està relacionat 
amb defectes en els sistemes 
d’evacua ció de les aigües plu-
vials i de climatització. Altres 
causes que també s’apunten són 
l’incorrecte segellat de la fusteria 
d’alumini i vidre i possibles er-
rors en  l’aïllament de la cober-
ta. L’informe també indica que 
hi ha defectes en la xarxa horit-
zontal de sanejament que han 
obligat a tancar un dels serveis 
de la primera planta.  

Escenaris. Segons el director de 
l’Àrea de Política Territorial, 
Albert Barenys, “encara que 
pugui semblar escandalós, és 

normal que en equipaments 
d’aquesta envergadura apa
reguin defectes com aquests”. 
El consistori ha engegat els trà-
mits per reclamar a l’empresa 
constructora –Vías– que repari 
les deficiències. “La intervenció 
no suposarà cap cost per a les 
arques municipals –ha dit Ba-
renys– ja que el contracte esti
pula que l’empresa es farà càr
rec de qualsevol reparació que 
tingui a veure amb vicis ocults 
durant els tres anys posteriors 
a la recepció de l’obra”. Per 
for ma litzar la reclamació només 
falta que l’empresa que va dur a 
terme la redacció del projecte i la 
direcció de l’obra –Hernando & 
Sauqué Arquitectes– corrobori 
els defectes de construcció que 
recull l’informe municipal.
Les avaries no han alterat el fun-
cionament normal de la biblio-
teca. Tot i així, les goteres de la 
tercera planta van obligar a po-
sar cubells al vestíbul del teatre 
durant la presentació del llibre 
d’Antonio M. Agea l’11 de juny 
i també van obligar a canviar de 
lloc la darrera sessió de l’Hora 
del conte. “La nostra por és 
que les filtracions arribin a la 
biblioteca si tornen les pluges 
fortes”, ha dit la responsable, 
Núria Camps. Barenys ha asse-
gurat que això no passarà per-
què la intervenció es farà amb la 
màxima celeritat.

BiBLioTECA ELiSENDA DE MoNTCADA

L’ajuntament ha iniciat els tràmits per reclamar a la constructora que es faci càrrec de les deficiències dins del període de garantia

La causa de les filtracions són errors en el 
sistema d’aigües pluvials i la climatizació 
Laura Grau | Pla d’en Coll

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

VII bIEnnAL DE FOTOgRAFIA
L’Afotmir vol captar més autors 
d’arreu de l’Estat espanyol

pàg. 26

úLTIMA FunCIÓ
El musical ‘33’ tanca el programa 
d’actes del centenari de La Salle

Cubells per recollir l’aigua que es filtra fins al vestíbul del nou teatre 
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S’anomenen vicis 
ocults perquè són 
impossibles de 
detectar inicialment

Les aules d’estudi nocturn de la 
Biblioteca Elisenda de Montcada 
han prolongat el dies de servei i 
funcionaran fins al 9 de juliol en 
horari nocturn, de dilluns a di-
vendres de 21 a 1h. L’ampliació 
horària es fa pensant especial-
ment en els estudiants universi-
taris que preparen els exàmens 
finals de la carrera. L’accés a les 
aules nocturnes es fa pel passat-
ge Menorca, el carrer paral·lel a 
Tarragona | SD

> Les aules d’estudi 
s’amplien més dies

Signes de deteriorament del sostre de la tercera planta per les goteres
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El col·leccionista pere Carbonell 
exposa part del seu fons d’art africà
La mostra està formada per escultures, màscares, pintures i objectes d’ús quotidià 

AuDiTori

El que va començar sent una 
teràpia contra l’angoixa, la 
compra de figures de fusta com 
amulets, ha acabat convertint-
se en una autèntica afició pel 
col·leccionisme. El barcelóní 
Pere Carbonell té a casa seva 
un fons de més de 300 obres 
procedents de diferents països 
africans, una part del qual s’ex-
posa per primera vegada a l’Au-
ditori Municipal. La mostra 
està formada majoritàriament 
per escultures, però també hi 
ha tapissos, pintures, màscares, 
armes, instruments musicals i 
utensilis de la vida quotidiana. 
L’acte d’inauguració es va fer el 
29 de juny amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU), i nombrosos 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Talla i Escultura. 

Art útil. L’escultor i assessor 
de Carbonell, el també col-
lecionista Josep Blanch, va fer 
una introducció sobre l’art afri-

cà, caracteritzat per l’asimetria i 
l’equilibri i que, a diferència de 
l’art europeu, “no està pensat 
per ser exposat sinó utilitzat”. 
Tot i ser un gran coneixedor 
d’aquest àmbit, Carbonell –que 
té una empresa d’electrònica al 
Pla d’en Coll– no ha viajat mai 
a l’Àfrica i la seva recerca de 
peces úniques la fa des d’aquí 
amb l’ajut d’un equip de col-

laboradors que treballen sobre 
el terreny. De formació autodi-
dacta, l’experiència l’ha ense-
nyat a detectar les falsificacions 
que circulen pel mercat. “Una 
de les coses que més m’agra
da de l’art africà és que pots 
tocar les obres i, contrària
ment al que passa amb l’art 
occidental, tenen un preu as
sequible”, va dir.

Laura Grau | Montcada

Pere Carbonell mostra una de les obres més peculiars de l’exposició que acull l’Auditori
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una exposició pòstuma 
recorda Andreu guàrdia

Un infart fulminant va posar fi 
a la vida d’Andreu Guàrdia fa 
dos anys i mig. Aquest veí de 
Mas Rampinyo, mort als 52 
anys, era una gran aficionat a la 
pintura des que la seva família 
li va regalar per un aniversari 
un cavallet i una caixa de colors 
a l’oli. Agent d’assegurances de 
professió, Guàrdia va començar 
a pintar de forma autodidacta 
amb una clara influència d’un 
dels seus pintors preferits, Sal-
vador Dalí. Però, segons la seva 
vídua, M. Rosa Ramon, l’obra 
de Guàrdia és molt diversa per-
què “s’alimenta de diferents 
estils però parteix d’una visió 
personal de la rea litat que ell 
transformava a partir de la 
imaginació”. 
L’autor també era aficionat a 
la fotografia que, sovint, era 
el punt de partida de les seves 
obres, una representació de les 
quals es podrà veure a partir del 
20 de juliol a la Casa de la Vila. 
L’acte d’inauguració tindrà lloc 
el mateix dia a les 19.30h.

piNTurA

Laura Grau | Redacció

L’autor, fill de Mas Rampinyo, va morir fa dos anys i mig
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Andreu Guàrdia (a dalt) i una obra seva (abaix)
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Més d’un centenar de persones van assistir el 22 de juny a l’aula oberta 
de guitarra elèctrica que va acollir la sala Joan Dalmau del Kursaal com a 
acte de fi de curs d’aquest taller d’expressió musical. A més de guitarra 
elèctrica, el concert va incorporar veus i altres instruments com la bateria, 
el baix electrònic i teclats. Els alumnes van tocar temes dels mítics grups 
U2, Jimmy Hendrix, Metallica, Led Zépeling i alguns blues i van tancar 
amb Pretty Woman | LR

> Èxit de l’aula oberta de guitarra elèctrica

> L’Esplai per a la Dona celebra la fi de curs
L’Esplai per a la Dona acomiada la temporada de cursos i tallers amb una 
exposició de treballs d’artesania que es podrà visitar a la Casa de la Vila 
fins al 18 de juliol. La mostra inclou pintura, ceràmica, puntes de coixí, 
estampació de roba i macramé, entre d’altres tècniques | LR

LA SALLE MoNTCADA

Montcada Comunicació prepara 
un documental sobre el centenari
La darrera funció del musical ‘33’ clou els actes commemoratius que van començar al setembre

Una de les escenes del muntatge ‘33’, l’adaptació que ha fet el Grup de Teatre de la Salle del musical ‘Hoy no me puedo levantar’ de Mecano

Amb motiu del centenari del 
col·legi la Salle, Montcada Co-
municació està preparant un 
documental sobre la història del 
centre que compta amb imatges i 
filmacions  antigues i el testimoni 
de germans, professors, alum-
nes i pares que recorden el seu 

pas per l’escola. El treball, que 
es presentarà a l’octubre, s’in-
serta en la sèrie de documentals 
inicia da amb Aismalibar. “No
vament apostem per aquest 
gènere amb l’objectiu de recu
perar i divulgar la memòria 
històrica”, ha dit el director de 
Montcada Comunicació, Lluís  

Maldonado. El Grup de teatre 
de La Salle va fer l’última funció 
de l’espectacle ‘33’ el 20 de juny, 
posant el punt final al programa 
d’actes commemoratiu, iniciat al 
setembre. Rosa Labrador, una de 
les responsables del grup, ha des-
tacat la bona resposta de públic, 
amb més de 2.000 espectadors.

Laura Grau | Redacció
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> nit d’estels i gastronomia a Can piqué
L’entitat ACER i el restaurant Can Piqué proposen una activitat conjunta 
el 10 de juliol (21h) que consistirà en un sopar al restaurant i la posterior 
observació nocturna del cel. Els participants podran veure la lluna amb te-
lescopi i aprendre a localitzar diverses constel·lacions, planetes i satèl·lits. 
La sessió inclourà una xerrada sobre la història de l’astronomia i algunes 
llegendes. Les reserves es poden fer al 629 350 221 o al mail acermj@
hotmail.com | LR
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FESTA MAJor DE CAN SANT JoAN

La comissió de festes es mostra 
satisfeta de la resposta de públic
El festival de l’escola El Viver i la matinal de jocs d’aigua van els actes més multitudinaris

“Estem contents de com ha 
anat, no només de la resposta 
de públic sinó de la implica
ció de la gent en els aspectes 
organitzatius”. Aquesta és la 
valoració que ha fet el presi-
dent de l’AV Can Sant Joan, 
José Luis Conejero, membre 
de la comissió de festes, de la 
festa major que va viure el bar-
ri del 17 al 27 de juny. L’únic 
acte que es va haver de suspen-
dre per manca d’inscrits va ser 
la baixada de carretons. 

Ple total. Les activitats més mul-
titudinàries van ser el festival 
de l’escola El Viver que, amb 
el títol ‘La dècada prodigiosa’, 
es va representar en dues sessi-
ons a la plaça Bosc i al Kursa-
al i la matinal d’inflables i jocs 
d’aigua, que va cloure amb una 
festa de l’escuma. La revetlla i 
La Traca també van tenir força 
públic en una de les festes més 
participatives dels últims anys, 
segons els organitzadors.

Laura Grau | Can Sant Joan

El festival de l’escola El Viver (a dalt) i la matinal de jocs d’aigua (a baix) van ser tot un èxit                                                                              

FESTA MAJor DE LA riBErA

L’AV fa un balanç positiu i destaca 
les ganes de col·laborar dels veïns
La botifarrada popular, la revetlla i les activitats infantils van ser les més participatives

Any rera any les festes de la Ri-
bera aconsegueixen engresgar 
cada vegada més assistents. Al 
públic de sempre, s’afegeixen 
els veïns de diferents orígens 
que han fet arrels al barri i els 
fills dels quals ja han nascut 
aquí. “Vull destacar l’elevada 
participació i ganes de col
laborar de tothom i la con

ducta exemplar dels veïns”, 
ha dit la presidenta de l’AV de 
la Ribera, Elisa Fernández. El 
programa es va desenvolupar 
els dies 23, 24, 25 i 26 de juny. 
La revetlla de Sant Joan, amb 
l’orquestra Kráter, va tenir molt 
bona resposta a l’igual que la 
botifarrada popular durant la 
qual els organitzadors van ser-
vir 700 racions. Les activitats 

infantils van comptar amb la in-
condicionalitat de la canalla que 
va agrair la sessió de jocs d’ai-
gua i la festa de l’escuma, activi-
tats refrescants que van ajudar 
a suportar la intensa calor dels 
últims dies de juny. “Estem 
contents perquè creiem  que 
la festa és un element d’unió 
entre tots els veïns del barri”, 
ha afegit Fernández.

La festa de l’escuma va ser una de les activitats del programa festiu que va tenir més afluència de públic que va voler així combatre la calor

Laura Grau | La Ribera
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el retro-visor
Jaume Aregall

Fundació Cultural

El 1910 els Germans de La Salle van engegar l’escola en un local a tocar de l’església

La fi del curs escolar ha coincidit 
amb la cloenda dels actes de ce-
lebració del centenari del col·legi 
La Salle Montcada. Regentat pels 
Germans de les Escoles Cristia-
nes, aquesta congregació religiosa 
creada a França al 1864 arriba a 
Montcada el 1910 de la mà del 
“Patronato de la Niñez Escolar”, 
associació constituïda per un grup 
de dones de la burgesia barcelo-
nina que estiueja a Montcada les 
quals, juntament amb el prevere 
Manel Barguñó, encomanen als 
Germans la direcció de la segona 
escola religiosa del municipi –lla-
vors ja existeix el col·legi Sagrat 
Cor, destinat a noies. 

Doble vessant. L’objectiu passa 
per cobrir el dèficit d’oferta edu-
cativa, centrant-se en les famílies 
amb pocs recursos, però també 
per fer front a l’avanç dels movi-

ments laics en l’àmbit de l’edu-
cació. Així és com el 8 d’abril de 
1910, el germà director Servilià 
Regis i dos germans més arriben 
amb tren a Montcada –al llarg del 
carrer Major “la població es mos-
tra curiosa i simpàtica”, escriu el 
director en un informe als seus 
superiors. De forma provisional, 
l’escola s’ubica en un local a tocar 
de l’església de Santa Engràcia; és 
l’Escola Parroquial Mare de Déu 
del Castell i compta amb dues 
aules. L’endemà de l’arribada és 

dissabte i s’inicia l’activitat docent 
–abans els matins de dissabte 
eren lectius– atenent 17 alumnes, 
xifra que pujarà fins als 85 dos me-
sos més tard. Al 1912 el Patronat 
compra uns terrenys a la riba es-
querra del Ripoll –l’emplaçament 
actual del col·legi– on es basteix 
el nou edifici, de dues plantes, 
inaugurat al 1917. L’augment pro-
gressiu d’alumnat farà necessària 
l’amplia ció del centre que donarà 
lloc a l’estructura definitiva, de tres 
plantes, que data del 1928.

Els ‘Hermanus’ han fet 100 anys

Una de les promocions d’alumnes de l’escola La Salle corresponent a final dels anys vint
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L’escola neix per fer 
front a l’avanç dels 
moviments laics en 
l’àmbit de l’educació
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La Confederació Estatal de Fotografia 
patrocina el certamen per primer cop

L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac ha aconse-
guit el patrocini de la Confede-
ració Espanyola de Fotografia 
(CEF) per a la setena Biennal  
Estatal de Fotografia. “Comp
tar amb el suport d’aquest 
organisme suposarà atraure 
més autors de l’estat espa
nyol, ja que si són premiats 
rebran punts vàlids per obte
nir títols oficials”, ha explicat 
Pedro Caballero, president de 
l’Afotmir, entitat que convoca el 
premi amb el suport de l’Ajun-
tament. Fins ara el certamen 
només comptava amb el patro-
cini de la Federació Catalana de 
Fotografia.

Bases. A la Biennal pot partici-
par qualsevol persona resident a 
l’estat espanyol amb un màxim 
de quatre obres. Els interessats 
han de lliurar les seves obres 
abans del 31 d’octubre a la Re-
gidoria de Cultura o al Centre 
Cívic Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo. El jurat atorgarà el 

Premi d’Honor, dotat amb 600 
euros, a l’autor que classifiqui 
més obres dintre de les 20 fina-
listes. Hi haurà sis premis més 
de 150 euros cadascun i tres de 
100 euros per a les millors obres 
d’artistes locals. El veredicte es 
farà públic el 16 de novembre 
a la Casa de la Vila, espai que 
acollirà una exposició de les 
imatges seleccionades. 
D’altra banda, a partir del 6 de 
juliol la sala Sebastià Heredia 

del Kursaal acollirà una mostra 
col·lectiva de socis de l’Afotmir 
que arriba a Montcada després 
d’itinerar per Vitòria. Caballe-
ro ha anunciat que es duran a 
terme reformes a l’estudi de fo-
tografia, com ara la instal·lació 
de fons nous i de flashos de 
més qualitat. “L’estudi és un 
dels espais més utilitzats pels 
socis i la intenció és que al se
tembre ja puguin gaudir de 
les millores”, ha afegit.

BiENNAL DE FoToGrAFiA 2010

Laura Grau | Redacció

L’afotmir porta al Kursaal una mostra col·lectiva i anuncia millores al seu local social

‘Dia de calma’ és l’obra que va guanyar el Premi d’Honor en la darrera edició del certamen

Se busca auxiliar/recepcionista a tiempo 
parcial Interesados enviar curriculum a: cli-
nicamontcadapunt@gmail.com.
Classes de repàs d’anglès. A càrrec 
d’una llicenciada en Filologia Anglesa. Tel. 
649 489 672 / 935 648 693. 
Alquilo párquing. 60 euros al mes, calle 
Bruc esquina Lleida. Tel. 647 506 934.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts  



271a quinzena | Juliol 2010 Esports

El futur del CD Montcada 
continua sent una incertesa. La 
directiva, presidida per Modes-
to ‘Tato’ Sanchís, està buscant 
patrocinadors per finançar la 
temporada vinent a Primera 
Catalana. El club verd no ha 
mogut fitxa en el capítol d’altes 
i baixes de jugadors a l’espera 
de resoldre el tema econòmic. 
“Per ara, tot és una incògnita. 
Prepararem la pròxima cam
panya amb els diners que 
tinguem”, ha dit el màxim res-
ponsable de l’entitat, qui asse-
gura que “el pressupost de la 
temporada 201011 serà més 
baix que el d’enguany”. El 
CD Montcada convocarà una 
assemblea de socis el pròxim 
15 de juliol, a la Casa de la 
Vila, per informar de l’estat 
actual del club i de com es pre-
senta la nova temporada. 

El 15 de juny, la junta va fer una 
reunió informativa a l’estadi 
de la Ferreria per explicar la 
delicada situació econòmica 
del club verd, que ha contret 
un deute de 70.000 euros a la 

temporada actual. A causa de 
la manca de recursos, l’entitat 
no ha pogut pagar les nòmines 
dels jugadors i del cos tècnic 
dels últims cinc mesos. 

Deute històric. El 30 de juny va 
expirar el període per fer efectiu 
el primer termini de 6.000 euros 
per reduir en 5 anys el deute 
històric de 100.000 euros que té 
l’entitat esportiva. L’Ajuntament 
s’ha fet càrrec de l’import com 
a avalista del CD Montcada. 
Segons fonts municipals, els 
diners que el consistori ha 
avançat ara es restaran de futu-
res subvencions al club.

Sílvia Alquézar | Redacció

FuTBoL. priMErA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

VALEnTInE
El club de bàsquet vol 
incorporar un pivot i un aler 
per reforçar l’equip a Copa

OpEn D’ESCACS
L’Espai Kursaal acull fins al dia 
3 l’Open Vila de Montcada, que 
compta amb 140 jugadors

pàg. 28 pàg. 29

El CD Montcada busca espònsors 
per fer front a la nova temporada
La directiva verda convoca el 15 de juliol una assemblea de socis a la casa de la Vila, a les 19.30h
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La plantilla del CD Montcada ha passat de l’eufòria per la permanència a Primera Catalana a la incertesa de saber quin serà el futur del club

L’Ajuntament ha pagat, 
com a avalista, el primer 
termini de 6.000 euros 
per eixugar el deute 
històric en 5 anys

FuTBoL. SEGoNA TErriToriAL

El Sant Joan fitxa els primers reforços
La UE Sant Joan Atlètic ha co-
mençat a perfilar l’equip de la 
pròxima temporada a Segona 
Territorial, que seguirà dirigint 
el tècnic Oswaldo Leboso. El 
club ha incorporat els primers 
tres fitxatges. Es tracta del late-
ral dret Kiko López, que prové 
de l’EF Montcada, el migcam-
pista ghanès Dani, que jugava al 
Santa Maria; i el porter de Gui-
nea Bissau Kevdino Prempeh, 
de l’Alzamora. També faran la 

pretemporada –que començarà 
el 18 d’agost– tres o quatre exju-
venils del CD Montcada.

Canvis. De la plantilla actual, 
continuen Lara, Ezequiel, 
Rubén Pérez, David de la To-
rre, David Rodríguez, Salas, 
Edgar, Pradas, Gabriel Martín 
i Sache. En el capítol de baixes, 
abandonen l’equip Sergio Her-
moso, Eric Calvo, Jordi Gil, 
Javier Zapata, Porcel, els ger-
mans Cristian i Marcos Gue-

rrero, Daniel Arenas i Subi.
Per a la pròxima campan-
ya, es mantindran vigents els 
acords que La Unió té amb el 
CD Montcada i l’EF Montca-
da per a la cessió de jugadors. 
En el cas del club verd, el Sant 
Joan continua sent el seu filial. 
D’altra banda, el club convoca 
el pròxim 9 de juliol l’assemblea 
general de socis, a les 19h, al lo-
cal del Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), al carrer Bate-
ria, número 29-31.

Sílvia Alquézar  | Redacció

FuTBoL

Sílvia Alquézar  | Redacció

Santa Maria 
incorpora dos 
nous jugadors   

La UE Santa Maria ha incor-
porat els primers dos reforços 
per a la pròxima temporada. 
El club de Terra Nostra ha 
fitxat el migcampista Araza, 
que ja havia jugat a l’entitat, 
i l’extrem Juanito, del Caste-
lldefels. Com a baixes confir-
mades, hi ha Iván i Óscar. A la 
banqueta continuarà José Luis 
Sánchez, que s’ha marcat com 
a objectiu cara la propera com-
petició millorar la imatge del 
Santa Maria. “Aquest any hi 
ha hagut moltes expulsions 
i això no pot ser”, ha indicat 
l’entrenador, qui no descarta la 
possibilitat de poder recuperar 
la categoria perduda de Segona 
Territorial. “No és l’objectiu 
prioritari, però sortirem a 
per totes per ferho el millor 
possible”, opina Sánchez.
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El capità Raúl Ortega 
seguirà liderant 
el Valentine a Copa
El club vol reforçar la plantilla amb un pivot i un aler 

El Valentine ha començat a pre-
parar la pròxima temporada a 
la Copa Catalunya. El club, que 
enguany ha assolit l’ascens de 
categoria, és conscient que ha 
de reforçar el bloc amb un pivot, 
un aler i un base. El president, 
Luis Miguel Rodríguez, ha con-
firmat que continua la columna 
vertebral de la plantilla, liderada 
novament pel capità Raúl Orte-
ga, que complirà la seva dotzena 
temporada al Valentine. “La lli

ga de Copa té molt nivell, es 
veurà un bon bàsquet”, ha in-
dicat el jugador montcadenc, qui 
confia que l’experiència de dos 
anys a Primera Catalana serà 
important per afrontar el repte.  
Per la seva banda, el màxim res-
ponsable del club, que està aca-
bant de perfilat la directiva, ha 
indicat que “és millor esperar
se una mica per comprar per
què ara els jugadors que ens 
interessen tenen un preu elevat 
per al nostre pressupost”.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció
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El capità Raúl Ortega començarà a partir de setembre la dotzena temporada al Valentine

BÀSQuET

HANDBoL

Prop de 300 persones van par-
ticipar al sopar fi de temporada 
que el CH La Salle va orga-
nitzar el 18 de juny al pati de 
l’escola del mateix nom. L’acte 
va servir per fer balanç del curs 
i, en aquest sentit, el president, 
Josep Maresma, va apuntar com 
a principals èxits aconseguits el 
sotscampionat de Primera Cata-
lana del sènior femení i el títol 
de campió de Primera Catalana 
del conjunt infantil –el club va 
fer pujar els nois a l’escenari i 
els va regalar una samarreta 
que deia que són campions. En 
l’apartat de reconeixements, el 
club va lliurar la insígnia d’or a 
títol pòstum a Tomàs Espel, des-
aparegut aquest any. “Era una 

persona que sempre ha aju
dat”, va dir Maresma. També 

va ser emotiu el reconeixement 
del club als dos coordinadors 

que marxen, Pablo Camarero i 
Àlex Weikert (escola). 

Silvia Díaz | Montcada Nova

L’entitat tanca la temporada amb un sopar a l’escola del mateix nom que va comptar amb l’assistència de prop de 300 persones 

La Salle Montcada lliura la insígnia d’or 
del club a Tomàs Espel a títol pòstum

L’equip infantil masculí va exhibir una samarreta on indicava que són els campions catalans
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Montcada tindrà 
un club al mes 
de setembre

Un grup de persones vinculades 
a l’Associació Esportiva Montse-
rrat Miró crearà al mes de set-
embre el Club Korfbal Montca-
da, que aglutinarà els dos equips 
sèniors de l’institut de Montcada 
Nova. La resta de conjunts se-
guirà formant part de l’AE del 
centre escolar. “Fem el nou club 
per donar continuïtat i oferir 
més oportunitats als jugadors 
que es formen al Miró”, ha dit 
un dels promotors de la iniciati-
va, Benjamín Casado. L’entitat 
mantindrà l’espònsor de Mul-
tiòpticas Isis que ha patrocinat 
aquesta temporada. L’objectiu 
és promocionar aquest esport 
minoritari. La presidenta serà 
María Dolores Pozanco. El sè-
nior A juga a Primera Divisió 
i el B a Segona Divisió, on ha 
quedat campió.

MuNTANYA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Cim i el CEAV 
fan diverses 
propostes 

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, va organitzar 
el dia 19 una sortida a la zona de 
les Agulles, a Montserrat. D’altra 
banda, el Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà (CEAV) participarà 
el 4 de juliol en una competi-
ció que consisteix a recórrer un 
circuit de 20 quilòmetres per la 
muntanya del Bruc fent rapel, 
tirolina, espeleologia, orientació 
i treking, entre d’altres. El Cim 
també organitza els dies 3 i 4 la 
primera marxa Vall de Cardós-
Romànic a la claror, un trajecte 
de 42 quilòmetres al Pallars So-
birà amb un desnivell de 2.425 
metres.  

La vídua d’Espel va recollir la insíginia d’or



291a quinzena | Juliol 2010 Esports

L’Open Internacional 
d’Escacs Vila de Montca-
da arriba a la seva recta 
final amb l’emoció garan-
tida fins a la última ron-
da, que tindrà lloc el 3 de 
juliol a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan. En el mo-
ment de tancar aquesta 
edició, el líder del Grup 
A és el Gran Mestre co-
lombià Jaime Cuartas, de 
la UE Montcada, el club 
organitzador del torneig, 
que compta amb la par-
ticipació de més de 140 
jugadors. En segon lloc 
es troba el Mestre Inter-
nacional David Lariño, la 
sorpresa del campionat, 
que ha encapçalat la clas-
sificació fins a la sisena 
ronda en què va perdre 
contra el Gran Mestre 
cubà Yuri González. 
Després de cinc rondes, 
el primer classificat al 
Grup B és el Juan Fran-

cisco Campo, mentre que 
al Grup C el líder és José 
Díaz, tots dos amb cap 

derrota amb 5 punts. El 
torneig repartirà 6.000 
euros en premis.

L’Open d’escacs es disputa a les instal·lacions del Kursaal de Can Sant Joan

El Lee Young aconsegueix tres 
medalles a la Copa Catalana

TAEKWoNDo

El Club Lee Young ha 
guanyat dues medalles 
d’or i una de bronze a la 
segona edició del Cam-
pionat de Promoció-Co-
pa Catalana, disputat el 
20 de juny a Barcelona. 

El campionat va comptar 
amb la participació d’uns 
300 taekwondistes de 
més de 40 clubs d’arreu 
de Catalunya. 
En pes mig, José Anto-
nio Gámez va aconseguir 
el guardó d’or i Joaquín 

Mollet va obtenir el bron-
ze. En pes pesat, Antonio 
Egea va ser el primer 
classificat. 
D’altra banda, Demetrio 
Coeman va caure en vui-
tens de final a la categoria 
de pes ploma.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> Lo Templo obté el torneig 
de la Font pudenta-Muntanyeta
L’AV Font Pudenda-Muntanyeta va organitzar el 20 de juny 
una nova edició del torneig de futbol, que es va disputar 
a l’espai de lleure situat al carrer Barberà. La competició 
va comptar amb la participació de dos equips infantils i 6 
d’adults. El guanyador de la categoria sènior va ser el con-
junt Lo Templo. L’entitat veïnal també va preparar un esmor-
zar per als assistents | SA
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L’Open Vila de Montcada 
arriba a la recta final

ESCACS

Sílvia Alquézar  | Redacció

El torneig, amb 140 jugadors, acabarà el 3 de juliol a l’Espai Kursaal

Els tres medallistes del Lee Young amb el tècnic i la resta de l’expedició local a la Copa
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ACTiViTATS D’ESTiu

La falta de demanda obliga 
a suspendre nou propostes

La crisi econòmica tam-
bé ha arribat a l’àmbit del 
lleure esportiu. L’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) s’ha vist 
obligat a suspendre nou 
propostes per manca de 
persones inscrites. Així, no 
s’ha pogut obrir cap grup 
de les activitats previstes 
a l’Espai Kursaal de Can 
Sant Joan, mentre que a 
Montcada Centre només 
han començat els tallers 
de roda cubana i batxata 
i el de ioga. Tampoc han 
sortit les lligues d’estiu de 
futbol 7 i bàsquet per falta 
d’equips inscrits.
Les famílies s’han apretat 
el cinturó en les activitats 
d’adults, però han apostat 
per mantenir les propos-
tes que els més petits fan 

a l’estiu. Així s’explica que 
el Casal Esportiu, que es 
fa del 28 de juny al 23 de 
juliol, hagi estat un èxit 
de participació amb 287 
infants inscrits. A més, 
l’IME ha ampliat en-
guany l’oferta per als més 
petits amb l’organització 
del campus de tecnificació 
de futbol Carles Rexach 
en col·laboració de l’EF 
Montcada. “Estem con
tents perquè les propos
tes per als infants han 
superat amb escreix les 
expectatives, però la con
juntura econòmica ha fet 
que, per primera vegada, 
s’hagin hagut de suspen
dre tants tallers”, ha dit el 
president de l’IME i regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC).
De les activitats fetes al 

carrer, la diada de 3x3 de 
bàsquet a la plaça del Bosc 
de Can Sant Joan –orga-
nitzada per l’IME amb el 
suport del CEB Can Sant 
Joan– va ser un èxit amb 
un total de 17 equips de 4 
components cadascú. La 
competició, que va tenir 
lloc el 18 de juny, també va 
aplegar força públic.
Per contra, el dia 29 es va 
haver de suspendre la dia-
da de 3x3 d’handbol al ca-
rrer per falta d’inscrits.

Més activitats. D’aquí a fi-
nal de mes, hi ha previstes 
més propostes al programa 
d’estiu de l’IME. L’activitat 
per a adults que triomfa és 
la marató d’spinning, que 
tindrà lloc el 12 de juliol a 
la plaça Lluís Companys 
amb la col·laboració de 

Montcada Aqua. De les 
tres sessions que es faran 
–a les 18h, 19h i 20h– no-
més queden algunes places 
per a la primera.
El dia 6, davant del pavelló 
Miquel Poblet es disputarà 
la diada de 3x3 de futbol 
al carrer, organitzada per 
l’IME amb el suport de l’FS 
Montcada. Dins de les acti-
vitats d’estiu, també és una 
tradició la jornada solidària 
amb l’objectiu de recaptar 
fons per ajudar els malalts 
d’esclerosi múltiple. El 
‘Mulla’t’ es farà el dia 11 a 
la piscina coberta de Mont-
cada Aqua. Com a novetat, 
l’activitat inclou una classe 
oberta d’aquagym d’11 
a 11.45h al mateix espai. 
D’altra banda, el 14 de ju-
liol és previst el campionat 
de natació. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan va ser tot un èxit de participació

La manca d’inscrits s’ha registrat als tallers per a adults, mentre que els infantils han estat un èxit de participació

El ritme i la música es fusionen en el taller de ball de roda cubana

FuTBoL

El 1r campus Carles Rexach
reuneix una vuitantena d’infants
L’exjugador i extècnic del Barça va donar la benvinguda als més petits

Una vuitantena d’infants 
participen des del 28 de 
juny al primer Campus 
de tecnificació de futbol 
Carles Rexach, que es fa a 
l’estadi de la Ferreria i està 
organitzat per l’EF Mont-
cada i l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
L’exjugador i exentrena-
dor de l’FC Barcelona, 

acompanyat del president 
de l’IME, Juan Parra 
(PSC), va donar la benvin-
guda als participants en el 
primer dia del campus i els 
va animar a divertir-se i a 
aprendre de les diferents 
classes que rebran que no 
només seran esportives, 
sinó que també incorporen 
una hora diària d’anglès. 
Els infants aniran a la pis-

cina dos dies a la setmana 
i faran una visita al Camp 
Nou. Carles Rexach va 
confirmar que tornarà a 
Montcada abans que aca-
bi el campus “per veure 
com s’ho han passat els 
infants”. D’altra banda, 
l’IME gestiona la possi-
bilitat que un jugador del 
Barça faci una visita als 
participants.

Sílvia Alquézar | Montcada

Carles Rexach va donar la benvinguda als més petits al campus i els va recomanar que, sobretot, s’ho passin bé

La relaxació és un dels propòsits del taller de ioga

La jornada de tir amb arc va atraure grans i petitsEl Casal Esportiu ofereix activitats lúdiques, de lleure i aquàtiques L’aigua refrescant forma part de les activitats del Casal Esportiu
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ATLETiSME

Aitor Martín es proclama campió 
d’Espanya als 2.000 obstacles

El juvenil Aitor Martín, de 
la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), ha guanyat 
la medalla d’or a la prova 
dels 2.000 metres obstacles 
al Campionat d’Espanya 
Juvenil per Seleccions Au-
tonòmiques, que es va dis-
putar el 19 i el 20 de juny 
a Lloret de Mar. L’atleta 
de la JAM també ha pujat 
al més alt del podi amb la 
selecció catalana a la cursa 
de relleus 4x400.  
A la prova individual, el 
corredor montcadenc va 
estar al capdavant des del 
principi, amb un ritme 
lent. A falta de 500 metres 
per al final després del pas 
per la penúltima ria, Mar-
tín va fer un canvi de ritme 
que cap dels atletes que 
l’acompanyaven va poder 
aguantar, aconseguint una 
distància considerable que 
li va permetre creuar la 
meta en solitari amb un 

temps de 6 minuts, 9 se-
gons i 66 centèsimes. 
Al segon triomf, el juve-
nil de la JAM va córrer 
amb Marc Valero, Harold 
Sagel i Sergi Torres, fent 
una marca de 3 minuts, 
25 segons i 61 centèsimes. 
Per seleccions, Catalunya 
va imposar-se a la resta 
d’equips en aquest cam-
pionat, quedant en primer 
lloc tant en categoria mas-
culina com femenina.

Valoració. “Estic molt 
content amb els resul
tats i molt animat cara 
als pròxims compromi
sos”, ha indicat el corre-
dor de Terra Nostra, qui 
ja es va proclamar campió 
d’Espanya el 2008 a la pro-
va dels 1.500 metres obs-
tacles en categoria cadet. 
El jove atleta de la JAM 
participarà el pròxim 4 
de juliol al Campionat de 
Catalunya a Amposta i, els 

dies 10 i 11, al Campionat 
d’Espanya individual, que 
es disputarà a la ciutat de 
Nerja (Màlaga). En amb-
dues competicions, Martín 

prendrà part a la prova 
dels 2.000 metres obsta-
cles, tenint moltes opcions 
d’aconseguir alguna meda-
lla.

Sílvia Alquézar | Redacció

La montcadenca Anna 
Villar, de l’Ayala Syncros 
Team, s’ha proclamat 
campiona de Catalunya 
en la modalitat de ma-
rató. L’actual líder de 
l’Open d’Espanya va in-
vertir 3 hores, 31 minuts 
i 59 segon per completar 
els 72 quilòmetres de la 
competició, que es va dis-
putar el 20 de juny a Lliçà 
d’Amunt. Els participants 
havien de fer un bucle de 
6 quilòmetres més dues 
voltes al llarg d’un reco-
rregut de 32 quilòmetres 
per un terreny ple de 

canvis de ritme i camins 
de bosc. També en la ma-
teixa jornada va tenir lloc 
la segona prova de l’Open 
d’Espanya Marathon No-
thwear. “Estic molt con
tenta amb els resultats. 
L’objectiu era guanyar i 
alhora prepararme per 
al Campionat d’Europa 
i del Món”, ha dit la co-
rredora montcadenca. 
D’altra banda, la ciclista 
es va proclamar el dia 27 
campiona de la prova Su-
perprestigio Massi-Open 
d’Espanya de la Real 
Federació Espanyola de 
Ciclisme.

Anna Villar, primera de 
Catalunya en marató

CiCLiSME

Sílvia Alquézar | Redacció

Anna Villar, al centre, amb la medalla d’or al Campionat català en marató
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L’atleta juvenil de la JaM també va guanyar la medalla d’or amb catalunya a la prova de relleus 4x400

Aitor Martín, al més alt del podi de la prova dels 2.000 metres obstacles
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La Salle Montcada ha dit 
adéu a la campanya actual 
amb la sisena edició de la 
Diada Salvador Benítez, 
que va tenir lloc el 20 de 
juny a les pistes de l’escola 
del mateix nom i al pavelló 
Miquel Poblet. La jornada, 
en un ambient de germa-

nor, va ser tot un èxit de 
participació i de públic. 
En total, es van dispu-
tar més d’una vintena de 
partits d’handbol. El club 
montcadenc va convidar 
15 equips visitants, que es 
van enfrontar als diferents 
conjunts lasal·lians de la 
ciutat.

La Salle tanca la temporada 
amb la Diada Salvador benítez

HANDBoL. LA SALLE MoNTCADA

Silvia Díaz | Montcada

FuTBoL SALA. FS MAuSA MoNTCADA

Èxit de públic i de participació 
al torneig fi de la campanya 

L’FS Mausa Montcada va 
posar el punt i final a la 
temporada amb el torneig  
que es va disputar els dies 
19 i 20 de juny a la pista 
de la zona Esportiva Cen-
tre i a la pista de l’escola 
Reixac El conjunt femení 
cadet i l’aleví van quedar 
campions de la seva cate-
goria a les finals disputa-
des contra el Sagarra i La 
Unión, respectivament. Pel 
que fa a la resta de grups, 
l’infantil masculí i el benja-
mí van ser subcampions i 
la resta van quedar tercers 
o bé quarts. 

Èxit de participació. Els 
conjunts convidats van ser 
l’Escola Pia de Sabadell, el 
Club Natació Sabadell, La 
Unión, el Rapid Santa Co-
loma, el Bosco Rocafort, 
l’FS Mollet, el Marfil San-

ta Coloma, el Castellar i el 
Grupo Sagarra de Santa 
Coloma. Només dos par-
tits es van anul·lar el pri-
mer dia a la tarda, perquè 
els rivals no van aparèixer. 
“Ha estat un torneig 
molt bo i el temps ens ha 

acompanyat”, va explicar 
el coordinador de l’entitat, 
Juan Antonio Jaro. El lliu-
rament de trofeus va tenir 
lloc diumenge a la tarda, 
amb la presència del regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC).

Silvia Díaz | Montcada

Els equips cadet femení i l’aleví s’imposen als seus respectius triangulars > Dos juvenils  
xiulen fases 
finals estatals
Dos jugadors de l’equip ju-
venil de La Salle han xiulat 
recentment diverses finals 
a nivell català i estatal de 
categoria base. El cen-
tral Josep Millán i l’extrem 
Jordi Quintanar –a la foto– 
compaginen el seu treball 
al conjunt lasal.lià amb la 
seva formació a l’Escola 
d’Àrbitres de la Federació 
Catalana. Recentment, han 
xiulat la final del Campionat 
de Catalunya cadet i les 
fases finals dels tornejos 
estatals infantils a Elx i An-
tequera  | SA
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Un dels partits de futbol sala disputat a la pista coberta municipal

Una de les jugadores infantils fa un llançament a porta durant la Diada
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Luis Barbosa
Enamorat de la fusta. Fill d’un humil ebenista extremeny, Luis Barbosa s’inicia en el món de 
l’escultura en el taller del seu pare. Després d’uns primers flirtejos amb la música, un professor de 
dibuix descobreix la seva verdadera vocació i l’orienta en el món de les arts plàstiques. Al 1997 li 
arriba el seu màxim reconeixement en rebre el títol de Mestre Artesà que atorga la Generalitat. Des 
de fa 15 anys dirigeix l’Escola Municipal de Talla i Escultura a Can Sant Joan, barri que l’ha vist 
madurar com a creador. Barbosa es declara “un enamorat de la fusta” com una matèria viva que 
interacciona amb l’escultor. Dues obres seves, La força de la terra i Claredat infinita, presideixen 
dos espais emblemàtics de la ciutat: la plaça de l’Església i la Casa de la Vila. El 3 de juliol inaugura 
l’exposició ‘Escultures del temps i del duramen’ a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols. 

“La fusta és una matèria 
viva que s’ha de mimar”

Quins factors el van dur a dedicar-se 
al món de l’art?
El factor més determinant va ser 
l’ofici del meu pare: ebenista. Quan 
jo era petit sempre estava al seu taller 
fabricant objectes amb els trossos de 
fusta que sobraven. Encara que soni 
estrany allà vaig aprendre els princi-
pis bàsics del constructivisme i del 
minimalisme. El paisatge mític de la 
vall del riu Lácara, on em vaig criar de 
petit, també em va fer especialment 
sensible a la bellesa.
L’escultura va triomfar sobre la mú-
sica, la seva altra passió.  
M’agradava molt tocar la guitarra. Als 
anys seixanta em vaig finançar els es-
tudis tocant en un grup a les festes de 
poble. I, un cop instal·lat a Montcada,  
vaig fundar un grup que va arribar a 
actuar amb artistes de la talla de Rai-
mon. Van ser anys molt intensos.
Va arribar a Montcada amb 17 
anys. Com va viure l’experiència? 
Al principi em vaig instal·lar a casa del 

meu oncle, que vivia a Can Sant Joan.  
Era un barri de treballadors amb molta 
consciència social on de seguida em 
vaig integrar. Vaig començar a treballar 
de mecànic a diferents empreses. Em 
vaig afiliar a CCOO i vaig començar a 
militar al PSUC i a Bandera Roja. En 
l’àmbit laboral vaig tenir sort perquè 
em va sortir una feina a l’Escola Mu-
nicipal de Treball de Granollers, on ja 
porto més de trenta anys. Aquesta 
ocupació em va permetre disposar de 
més temps per a l’escultura i la meva 
altra afició, el futbol.
Què va aconseguir en aquest àmbit?
Vaig començar entrenant l’equip ca-
det de l’escola i, després d’obtenir tres 
victòries seguides al campionat esco-
lar de Catalunya, l’EC Granollers em va 
contractar per entrenar l’equip juvenil 
que, poc temps després, va ascendir 
a la Divisió d’Honor. En aquella època 
vaig entrenar joves que arribarien molt 
lluny com el porter de la selecció es-
panyola, Toni Jiménez, i el conegut ju-

gador del FC Barcelona, Sergi Barjuan.
Músic, professor, entrenador de fut-
bol i, sobretot, escultor.
Són diferents facetes de la meva vida 
i totes són importants, però on em 
sento més realitzat és en l’àmbit de la 
creació a partir d’esculpir la fusta.

Parlem de la tasca de professor d’art. 
Li agrada ensenyar?
Ensenyar suposa un aprenentatge 
continu perquè els alumnes també 
poden ser mestres si el professor sap 
escoltar-los. Jo els hi dono les eines i 
la tècnica necessàries per enfrontar-
se al tros de fusta, però cadascun 
d’ells ha de trobar el seu camí. Acom-

panyar-los en aquesta recerca sem-
pre resulta un viatge apassionant.
Quin és el camí que segueix vostè?
Utilitzo el tronc com a punt de partida 
de l’obra, a diferència d’altres autors 
que treballen a partir de trossos de 
fusta. La fase més laboriosa és el des-
bastament que faig amb una serrado-
ra elèctrica. L’objectiu és quedar-me 
el més a prop possible de la capa 
definitiva, per dedicar el màxim de 
temps als acabats. En el procés de 
desbastament és molt emocionant 
veure com la fusta mostra la seva 
nuesa, les vetes sinuoses, l’erosió de 
l’aigua i el pas del temps. M’agrada 
incorporar a l’obra les imperfeccions 
que apareixen a la fusta. Aquests ac-
cidents del destí són l’aportació que 
fa la fusta al procés creatiu i al resultat 
final. La majoria d’autors prefereixen 
reparar o dissimular els defectes de 
la fusta.
És una visió romàntica de la fusta.
quan estic davant d’un tronc tinc 

com a norma analitzar-lo, estudiar-lo, 
saber-ho tot d’ell: on ha estat, com 
ha viscut, què li ha passat, quants 
anys té... El toco, l’escolto, l’oloro. Tot 
aquest procés el faig amb veu alta, 
com si fos la targeta de presentació. 
És un ritual d’emocions. La fusta és 
una matèria viva que s’ha de mimar, 
com les plantes. 
Com definiria el seu estil creatiu?
Em defineixo com un artista vitalista 
d’arrels expressionistes però, sobre-
tot, em considero un artesà de la fus-
ta perquè no oblido mai quins són els 
meus orígens.
En quin projecte està treballant?
Estic enfrascat en una sèrie de trenta 
escultures que estaran integrades en 
un paisatge natural, probablement en 
un alzinar del meu poble, a Extrema-
dura. Aquesta vegada treballo a partir 
de fragments de diferents tipus de 
fusta i incorporo els colors. És un re-
corregut sobre les diferents maneres 
de mirar el món.

“Ensenyar suposa un 
aprenentatge continu 
perquè els alumnes 
també poden arribar a 
ser mestres”

Escultor

A títol personal
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