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política Territorial canvia de president 
per tercera vegada en l’actual mandat
El socialista Juan Parra, regidor d’Esports des del 1999, ha passat a assumir també la presidència del departament d’Urbanisme del consistori

REMODELACIÓ DEL CARTIPÀS

Actualitat
laveu.cat

pLE ORDINARI
La sessió corresponent al mes de juliol, l’última 
abans de les vacances d’estiu es farà el dia 29, 
a les 19.30h, a la Casa de la Vila 

 Esquerra titlla els canvis de “revenja política” 
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Una de les primeres decisions 
que ha pres la nova alcaldessa,  
M. Elena Pérez (PSC), només ar-
ribar al càrrec ha estat introduir 
canvis en el cartipàs que afecten 
membres del grup municipal so-
cialista. El més significatiu ha es-
tat nomenar Juan Parra, regidor 
d’Esports i president de l’IME, 
com a president també de l’Àrea 
Territorial amb total dedicació, 
en substitució de Sergio Hermo-
so qui compaginarà la cartera de 
Serveis Municipals amb una de 
nova, Participació Ciutadana, fins 
ara responsabilitat de M. Teresa 
Gallego, qui només tindrà com-
petències sobre Dona i Igualtat. 
Aquesta és la tercera vegada que 
canvia la presidència de l’Àrea 
Territorial des de l’inici de l’actual 
mandat. Jordi Climent va ocupar 
el càrrec des del juny del 2007 
fins al passat mes de febrer en què 
l’exalcalde, César Arrizabalaga, 
el va cessar i el va substituir per 
Hermoso qui ha estat només cinc 
mesos al front del departament.  

Parra, regidor des del 1999, passa 
a ser, doncs, un dels puntals del 
govern municipal i del propi grup 
socialista. “Assumeixo el càrrec 
amb molta il·lusió i content 
que hagin pensat en mi per un 
repte tan important”, ha mani-
festat l’edil, qui ha apuntat que, 
amb l’actual situació econòmica, 
“el marge de maniobra de què 
disposem és limitat i tenim sort 

que alguns projectes previstos 
depenen del finançament d’ad-
ministracions superiors”. Parra 
s’ha marcat com a repte incidir 
en l’arranjament de les voreres i 
obres menors, en definitiva, els 
problemes més propers a la ciu-
tadania. “De vegades, els ma-
croprojectes ocupen els nostres 
recursos i no ens adonem que 
deixem de banda el dia a dia 
de la gent”, ha subratllat el nou 
president de Territori. 
Per la seva banda, Hermoso –qui 
continua vinculat a Urbanisme 
com a responsable de Serveis Mu-
nicipals–, afronta la seva primera 
incursió en l’àmbit de serveis a 
les persones com a nou respon-
sable de Participació Ciutadana. 
“M’agrada el contacte amb la 
ciutadania i les entitats perquè, 
de fet, jo vinc del moviment as-
sociatiu”, ha manifestat l’edil tot 
afegint que mantindrà la mateixa 
dinàmica de treball que M. Tere-
sa Gallego, la seva antecessora. 
La regidora de Dona i Igualtat 
encara no ha fet cap valoració 
sobre la retallada de les seves 
competències ja que es troba de 
viatge. 

Nomenament de personal. Quant 
als càrrecs de confiança, M. Elena 
Pérez (PSC), ha decidit reduir-ne el 
nombre de contractacions passant 
de quatre a tres: una a la direcció 
de l’Àrea de Política Territorial, 
una altra al gabinet d’Alcaldia 
–de nova incorporació– i la terce-
ra fa les funcions de secretaria de 
la pròpia alcaldessa. Dues de les 
persones que continuen van ser 
nomenades per Arrizabalaga. 
Els càrrecs de confiança són triats 
directament per l’Alcaldia i cessen 
en el moment en què l’edil mar-
xa, tal com ha passat en aquesta 

ocasió tot i que, davant l’actual 
conjuntura de crisi, tant l’oposició 
com la Coordinadora de personal 
de l’Ajuntament havien qüestio-
nat obertament la necessitat de 
mantenir-los. “Hem fet un esforç 
per reduir despeses eliminant 
un dels contractes, malgrat que 
haig de dir que, en comparació 
amb altres ajuntaments, estem 
molt per sota de la mitjana 
quant al nombre de càrrecs de 
confiança”, ha manifestat l’alcal-
dessa tot afegint “l’oposició no 
ens pot demanar que renun-
ciem a ternir-ne quan, allà on 
governa, no ho fa”. 
La contractació de personal even-
tual es va votar en el Ple del 8 de 
juliol. ICV-EUiA, PPC i Esquer-
ra es van abstenir i van demanar 
que es clarifiquin les funcions de la 
persona que farà les tasques de se-
cretària, ja que no estaven d’acord 
amb què fos nomenada secretària 
del grup municipal del PSC. 

Pilar Abián | Montcada

El nou responsable de 
Territori es marca com 
a principal objectiu 
incidir en la millora   
de la via pública
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L’alcaldessa va donar comp-
te dels canvis del cartipàs en 
un Ple extraordinari fet el 8 de 
juliol, el primer que ha presidit 
després d’arribar al càrrec. En el 
torn d’intervencions dels grups, 
la portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, es va mostrar força crí-
tica amb la decisió de Pérez. 
“Manifestem la nostra decep-
ció perquè els canvis proposats 
no responen a les necessitats 
del municipi, sinó més aviat a 
una revenja de caire polític”, 
va dir l’edil, tot qüestionant que 
Juan Parra, “sense experiència 
en l’àmbit urbanístic” passi a 
ocupar la presidència de l’Àrea 
Territorial, mentre Hermoso es 
fa càrrec de Participació Ciuta-
dana, cartera que tenia Gallego. 
Els altres dos grups de l’oposició 
(ICV-EUiA i PPC) van respectar 
la decisió del govern entenent 
que és lliure de fer els canvis en 
el cartipàs que consideri opor-

tuns. “La responsabilitat és seva 
i esperarem a veure el treball 
que es fa per poder-lo valorar 
i constatar si realment hi ha un 
canvi d’actitud i de polítiques”, 
va dir el portaveu de la coalició 
ecosocialista, Josep M. González. 
Eva García (PPC), per la seva 
banda, va reclamar a l’alcaldes-
sa que informi l’oposició abans 
dels plens: “Ens hem assaben-
tat dels canvis pels mitjans 
de comunicació i creiem que 
aquesta no és la via, per això hi 
ha les comissions informatives i 
la junta de portaveus”. 
Cap membre del govern muni-
cipal va respondre els comen-
taris de l’oposició encara que 
l’alcaldessa, en declaracions 
a La Veu –veure pàgina 4– ha 
manifestat que els canvis s’han 
decidit en el si del grup muni-
cipal socialista i que s’han fet 
amb l’objectiu de millorar la 
gestió | PA

Dona i Igualtat

M. Teresa gallego

participació Ciutadana
Serveis Municipals

Sergio Hermoso

política Territorial
Esports

Juan parra

Carteres modificades

En la foto principal, M. Elena Pérez presideix la seva primera sessió plenària com a alcadessa. A sota, l’esquema de les regidories amb canvis
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“Estem en crisi i ara, més que mai, hem 
d’apostar per les polítiques socials”

EnTREvISTA AMb M. ELEnA PéREz

Primera mesura | L’alcaldessa presentarà en el Ple ordinari de juliol 
el tercer pla d’austeritat que aplicarà el govern local en l’actual mandat

-Com afronta el repte d’arribar 
a l’Alcaldia?
Sé que és una responsabilitat molt 
gran, perquè la política local és la 
més propera a la ciutadania, però 
ho afronto amb molta il·lusió i em 
poso a disposició del veïnat.
-Així i tot, la manca d’experièn-
cia com a càrrec públic no deixa 
de ser un hàndicap important. 
Evidentment ho és, en sóc cons-
cient. Però tinc experiència a ni-
vell polític. Fa anys que milito al 
PSC i formo part tant de l’execu-
tiva local i com de la direcció de 
la Federació del Vallès Sud. 
-Ara ha passat a gestionar l’em-
presa més important del munici-
pi, la que presta servei a més de 
34.000 habitants. Com ha viscut 
els primers dies a l’Alcaldia?
Al principi, lògicament he estat 
una mica desubicada perquè no 
coneixia ni el personal ni el fun-
cionament intern del consistori. 
Ara ja em vaig situant. Comprenc 
que és una gran responsabilitat, 
però tinc la intenció de treballar i 
de fer-ho el millor possible perquè 
els ciutadans se sentin orgullosos 
del seu municipi.

-El seu govern tindrà una línia 
continuista o aposta pel canvi? 
Crec que des del 1999 s’ha fet 
una tasca molt bona i que Cé-
sar Arrizabalaga ha contribuït a 

la transformació de Montcada i 
Reixac. En aquests anys s’han fet 
nous equipaments i s’han millorat 
els existents però, a causa de la si-
tuació de la crisi, ara toca trencar i, 
més que mai, apostar per les polí-
tiques socials incidint en el foment 
de l’educació, de l’economia local 
i de la cohesió social. Polítiques 
enfocades més directament als 
ciutadans i els canvis en el cartipàs 
responen a aquest objectiu.
-Tanmateix, Esquerra va dir en 
el Ple que responen més a una 
revenja política que no pas a les 
necessitats del municipi.
Malgrat el que pugui dir l’opo-
sició, dins del grup socialista no 
hi cap divisió. Contràriament, les 
decisions s’estan prenent en el si 
del grup i aquests canvis, com ja 
he dit, tenen com a objectiu millo-
rar les polítiques socials.
-Quines accions concretes pen-
sa dur a terme?
El primer que hem de fer és defi-
nir el tercer pla d’austeritat, que 
ara està en estudi tècnic, i després 
establir les mesures polítiques per 
reduir despeses i destinar esforços 
a polítiques socials i a la promoció 
de l’economia local. Els socialistes 
apostem per aquesta línia arreu. 
-Un dels primers esculls que 
ha hagut de superar ha estat la 
tria dels càrrecs de confiança. 
L’oposició li demanava que, en 
temps de crisi, en prescindís.
Els hem reduït de quatre a tres 
atenent a les mesures d’austeri-
tat. De tota manera, haig de dir 
que estem per sota del nombre 
d’eventuals que hi ha a la resta 
d’ajuntaments. No és coherent 
que ens demanin eliminar-los 

tots quan allà on ells governen no 
practiquen amb l’exemple.

-En el seu discurs d’investidu-
ra va manifestar la voluntat 
d’acostar-se a l’oposició i de tre-
ballar pel consens. S’ha reunit 
ja amb els grups? 
Encara no he pogut fer-ho, però 
és qüestió de dies. En qualsevol 
cas, reitero el que vaig dir, estem 
en una societat democràtica i 
l’oposició representa una part de 
l’electorat, per tant, el meu objec-
tiu és treballar pel consens.

-Promoure la participació ciuta-
dana va ser un altre dels missat-
ges del seu discurs. Com ho farà?
Potenciant els Consells existents 
i el Pla estratègic. És important 
comptar amb el parer de les enti-
tats, però també amb l’opinió dels 
ciutadans en particular. 
-Tindrà temps de posar en 
pràctica els seus projectes?
No per més córrer farem millor 
les coses però, amb una bona 
planificació i un contacte directe 
amb tots els grups i amb els treba-
lladors del consistori, podem tirar 
endavant aquestes mesures.
-Hi ha qüestions de ciutat que 
preocupen els veïns, com ara la 
valorització a Lafarge.
Entenc la preocupació veïnal i, 
des del govern, em comprometo 
a fer complir l’empresa tots els 

requeriments exigits per la Gene-
ralitat, que és la que ha donat el 
permís per valoritzar. D’altra ban-
da i, d’acord amb la moció signa-
da per tots els grups, promouré el 
debat sobre el futur de la fàbrica.
-I què passarà amb el soterra-
ment de la línia de Portbou?
Ja he demanat una reunió amb el 
ministre José Blanco per parlar-ne 
i instar el govern a complir amb 
els seus compromisos. Aquesta  
és una reivindicació històrica del 
municipi. Podríem entrendre que 
hi hagués una moratòria però no 
pas una anul·lació del projecte.
-Per primer cop al Ple hi ha més 
dones que homes. Creu que és 
un fet significatiu? 
Personalment, penso que això no 
incidirà ni en les decisions ni en la 
gestió política.

Pilar Abián | Montcada

“Treballaré pel consens 
amb l’oposició i per 
promoure la participació 
de la ciutadania”

Compromís | M. Elena Pérez vol potenciar els canals de participació de 
les entitats i de la ciutadania, en general, en la política municipal

M. Elena Pérez va ser nomenada alcaldessa el passat 1 de juliol i ha estat triada pel PSC com a candidata a les properes eleccions

“Afronto el repte amb 
il·lusió i sóc conscient 
de la responsabilitat 
que implica el càrrec”
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Notícies FORMACIÓ OCupACIONAL
Promoció Econòmica obre les 
inscripcions per a nous cursos 
adreçats especialment a aturats

pàg. 7

laveu.cat/noticies

FONS FEOSL
Les millores del Casal de
la Mina i del Casino de Terra 
Nostra es posen en marxa

pàg. 12

“Amb la situació ambiental que 
tenim a hores d’ara i l’estat dels 
boscos és un miracle que encara 
no s’hagi produït cap incendi de 
dimensions considerables”. Així  
s’ha expressat el coordinador local 
de l’Agrupació de Defensa Fores-
tal (ADF), Eduard Martín, davant 
l’actual situació a les zones boscoses 
de Montcada i la climatologia, que, 
sortosament, només han provocat 
algun conat de foc. La campanya 
de prevenció va començar al maig 
però és durant els mesos d’estiu 
quan tots els cossos de seguretat 
extremen les precaucions, perquè 
les altes temperatures –aquest estiu 
es preveu un dels més calorosos 
dels darrers anys– i el grau d’hu-
mitat que es registren fan més fàcil 
que es declari un foc. 

Els responsables dels consorcis 
dels parcs on Montcada té ter-
renys forestals, Collserola i la Ser-
ralada de Marina, així com Pro-
tecció Civil i l’ADF coincideixen 
a destacar que la principal preo-
cupació aquest any és l’estat dels 
boscos després de les nevades, 
que hi van deixar moltes restes i 

ara, amb la calor, s’assequen i són 
fàcilment inflamables. La directo-
ra del Consorci de la Serralada de 
Marina, Cinta Pérez, ha explicat 
que des del març fins a l’actualitat 
s’ha pogut treure bastant material, 
especialment dels camins. “Que 
la primavera hagi estat plujosa 
ens ha beneficiat perquè s’ha 
generat molta humitat, però, 
també ha fet créixer molta her-
ba que, amb les actuals tempe-
ratures, s’acabarà assecant i això 
pot ser perillós”, ha indicat Pérez. 
Les conseqüències de les nevades 
també són motiu de preocupació 
per al gerent del Parc de Collsero-
la, Marià Martí, qui ha destacat la 
contractació d’un seguit d’empre-
ses per part del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, un fet 
“que ha permès arranjar les pis-
tes afectades”.

Voluntariat. La tasca dels guaites 
forestals es complementa amb les 
accions voluntàries. Protecció Ci-
vil té un dispositiu diari coordinat 
amb la Policia Local. Els volunta-
ris recorren els espais forestals de 
Montcada en un tot terreny o bé 
fan vigilància a tres dels punts que 
presenten major visibilitat, com els 
turons de Mòia o d’en Rata i el 
Puig Castellar. “Hi ha zones, que 
denominen fosques, que no es 
veuen des de cap punt i, per de-
tectar possibles problemes, hem 
d’anar amb el cotxe, com ara el 

camí de la Font dels Caçadors”, 
ha explicat el coordinador de l’as-
sociació, José Jiménez. A banda de 
la prevenció, els ADF fan tasques 
d’arranjament i manteniment de 
camins. Enguany s’han dut a ter-

me ja tres actuacions d’aquest àm-
bit, finançades per l’Ajuntament i 
la Diputació. Tant l’ADF com Pro-
tecció Civil duen a terme interven-
cions immediates en cas d’incendi 
amb els seus propis mitjans.

Els efectes de l’última nevada marquen 
la campanya de prevenció d’incendis
Silvia Díaz | Vallençana

SEGURETAT AL bOSC

Protecció Civil i l’ADF 
complementen les 
tasques de vigilància 
dels guaites forestals

El temporal va deixar moltes restes de material als boscos que ara, amb la calor, s’han assecat i presenten més perill d’inflamar-se

Accions per fomentar
actituds responsables

La temporada de prevenció d’in-
cendis forestals va arrencar el 16 
de maig i estarà vigent fins al 13 
de setembre. Des de principi de 
juliol està en marxa una campa-
nya publicitària conjunta de la 
Diputació de Barcelona i de la Ge-
neralitat, per augmentar la cons-
cienciació ciutadana en la lluita 
contra els incendis forestals, així 
com un millor coneixement del te-
lèfon d’emergències, el 112. Amb 
el lema “La millor manera d’aca-
bar amb un incendi és no deixar 
que comenci”, la iniciativa fa les 
recomanacions bàsiques de pre-
venció com són no llençar burilles 
al bosc o no cremar restes de ve-
getació i de brossa | SD
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Tres voluntaris de Protecció Civil de Montcada i Reixac fent vigilància al Turó de Mòia, que forma part de la Serralada de Marina
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Voluntaris de l’ADF local fan tasques de manteniment de les zones boscoses
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El Ple va aprovar el 8 de juliol una 
moció conjunta del govern (PSC-
CiU) i de dos dels grups de l’opo-
sició (ICV-EUiA i Esquerra) en 
suport a l’Estatut i en rebuig a la 
sentència del Tribunal Constitucio-
nal que anul·la 14 articles i n’inter-
preta 27 més. En el document, els 
edils fan constar que no s’ha respec-
tat la voluntat del poble expressada 
a les urnes i mostren el seu suport a 
les resolucions que, en aquest sentit, 
prengui el Parlament de Catalunya. 
Així mateix, instaven la ciutadania a 
participar en la manifestació convo-
cada el 10 de juliol a Barcelona. 

Text alternatiu. La moció no va 
comptar amb el suport dels dos 
regidors del PPC que van pre-
sentar un text alternatiu instant a 
acceptar el compliment de la sen-
tència i a centrar l’atenció política 
en la crisi i en els problemes que 
afecten la ciutadania. “El Tribu-
nal Constitucional ha deixat clar 
que Catalunya no és una nació 

ni ho serà mai i, per tant, el que 
hem de fer és tancar el debat i 
treballar per sortir de la crisi, 
que és el que realment preocupa 
els veïns”, va dir la portaveu popu-
lar, Eva García. La resta de grups 
considera, però, que el Tribunal 
Constitucional està deslegitimat i 
que la sentència no respecta la vo-
luntat de la ciutadania. “El poble 
ha parlat clar i s’ha pronunciat a 
favor de l’Estatut, el més correcte 
és que es respecti aquesta decisió 
que també ha estat refrendada 
pel Parlament”, va dir el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González. 
En nom de CiU, Joan Carles Pa-
redes va afirmar que Catalunya 
és una nació que té una llengua, 
una cultura i una identitat pròpi-
es: “Som pacífics, democràtics 
i respectuosos, però no som 
babaus com altres ens volem 
fer creure i seguirem treballant 
per defensar els nostres drets, el 
nostre Estatut i la nostra terra”. 
Esquerra, malgrat no haver votat 
l’Estatut en considerar que el text 

aprovat pel Parlament no implica 
realment un avenç per a Catalu-
nya, va donar suport a la moció 
contrària a la resolució del Tri-
bunal Constitucional: “Entenem 
que el poble ha votat democrà-
ticament a favor del text i que 10 
persones –en referència als mem-
bres del Tribunal– no poden anar 
en contra d’aquesta voluntat”.

Sortida conjunta. Al voltant de 150 
persones van marxar plegades 
el 10 de juliol des de l’estació de 
França per assistir a la manifesta-
ció a Barcelona en defensa de l’Es-
tatut. Esquerra, Montcada Deci-
deix, CiU i la CAL van convocar 
al llarg de la setmana la ciutadania 
a la concentració, on van partici-
par més d’un milió de persones.

PLE EXTRAORDInARI

Els populars van presentar un text alternatiu que instava a tancar el debat estatutari i a centrar-se en la crisi 
Pilar Abián | Montcada

Tots els grups menys el ppC voten 
una moció en suport a l’Estatut
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Més d’un centenar de veïns es va aplegar a l’estació de França per anar a la manifestació

L’11 de setembre torna 
a la plaça de l’Església
L’excap de Serveis Socials, anna oliver, farà un dels parlaments

La commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya torna a 
la plaça de l’Església una vegada 
finalitzades les obres de remo-
delació d’aquest espai, que l’any 
passat van obligar a traslladar 
l’acte institucional, organitzat per 
l’Àrea de Presidència del consisto-
ri, a la plaça Joanot Martorell. La 
celebració, enguany marcada per 
la crisi econòmica i les retallades 
de l’Estatut, arrencarà a les 12h. 
La tradicional ofrena floral de les 
entitats i els partits polítics s’ame-
nitzarà amb l’actuació del trio 
Clàssica Musica’t. L’alcaldessa, 

M. Elena Pérez (PSC), presidirà el 
seu primer 11 de setembre i pro-
nunciarà els parlaments oficials, 
mentre que la lectura del text 
literari recaurà en Anna Oliver, 
qui va treballar al departament de 
Serveis Socials des del 1979 fins a 
principi d’aquest 2010 i en va ser 
la responsable des del 1988. El 
consistori fa una crida a la pobla-
ció perquè durant la Diada pengi 
senyeres als balcons.
Durant tot el mes de juliol, les as-
sociacions i col·lectius interessats 
a participar a l’ofrena floral de 
l’11 de setembre tenen temps per 
formalitzar la instància pertinent. 

L’acte institucional es va fer al 2009 a la plaça Joanot Martorell, darrera l’Ajuntament
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Silvia Díaz | Redacció

DIADA
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petició perquè 
un tram de la 
N-150 passi a 
ser via urbana

Els municipis que integren la 
Mancomunitat de Montcada i 
Reixac, Cerdanyola i Ripollet, 
votaran en els seus plenaris 
sol·licitar al Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat que la N-150 
sigui considerada via urbana 
en el tram on s’ubicarà el futur 
hospital Ernest Lluch. D’aquesta 
manera, passarà a ser un carrer i 
la Mancomunitat en tindrà ple-
nes competències i podrà decidir 
sobre la senyalització.
En l’última reunió de l’ens –que 
enguany presideix l’alcaldessa 
montcadenca M. Elena Pérez– 
l’alcalde de Ripollet, Juan Parra-
lejo, va informar sobre les últimes 
gestions fetes referides a l’Hospital. 
L’edil va dir que el calendari fixat 
fa dos anys s’està complint i que 
ara només resta que es licitin les 
obres, un tràmit que es podria 
fer efectiu al mes de setembre. 
La Mancomunitat, que gestiona 
400.000 euros, també va aprovar 
un pla de reequilibri pressupos-
tari per als propers dos anys.

Pilar Abián | Redacció
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FEOSL

El Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina estarà en obres des 
de final de juliol i durant quatre 
mesos, segons les previsions muni-
cipals. L’ampliació de l’equipament 
l’executarà l’empresa Corpimo per 
prop de 300.000 euros, firma que, 
per la seva banda, ha contractat 
l’elmpresa Comicsa, del polígon de 
la Fererria, per dur a terme les tas-
ques relacionades amb l’estructura. 
Aquestes obres que es financien 
a través del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL), pretenen que el Casal 
disposi d’una planta més, que anirà 
ubicada sobre l’actual sostre de la 
planta baixa, a la ter rassa. 
El nou espai serà polivalent i obert 
al parc de les Aigües. Dins la ma-
teixa actuació s’instal·laran una 
nova escala i un ascensor. “In-
tentarem que les obres afectin 
el menys possible els usuaris de 
tots els equipaments afectats i 
per això aprofitem l’estiu, quan 
estan tancats”, ha explicat el pre-
sident de l’Àrea de Política Territo-

rial, Juan Parra (PSC). El president 
del Casal, José M. Rubio, ha dit que 
“es programaran amb normali-
tat els cursos de la tardor perquè 
la previsió és que l’afectació de 
les obres al funcionament del 
centre sigui mínima”. 

Altres projectes. Els usuaris que sí 
que s’hauran de traslladar de mane-
ra provisional són els del Casino de 
Terra Nostra, on s’estan fent obres 
de condicionament, bàsicament 
per arranjar la coberta –amb un 
pressupost de 250.000 euros. “Els 
treballs van començar amb uns 
dies de retard perquè vam haver 
de resoldre algunes al·legacions 
presentades per l’empresa cons-
tructora”, ha indicat Parra. Fonts 
de la Regidoria de Participació 
Ciutadana han explicat que, men-
tre durin les obres les activitats, en 
principi, es faran al Centre Cívic 
l’Alzina i a l’escola Mitja Costa.
D’altra banda, també estan en 
marxa els treballs de millora de 
la pista esportiva coberta del parc 
del Turó Blau, a Can Cuiàs, i la 

instal·lació de la nova calefacció del 
gimnàs l’escola Font Freda, la pista 
esportiva de la qual es condicionarà 
a partir del 27 de juliol, una vega-
da finalitzats el Casal d’Estiu del 
centre. Pel que fa al projecte més 
ambiciós del FEOSL, la xarxa ci-
clable (valorada en 500.000 euros), 
Parra ha apuntat que es començarà 
a crear a principi d’agost i que la 
millora de l’entorn de la Font del 
Tort i el llac perimetral del parc de 
la Llacuna es posaran en marxa al 
setembre. El projecte que ja és una 
realitat és el condicionament d’un 
local per a emprenedors al Centre 
Comercial El Punt. 

Ronda de les escoles. L’Ajuntament 
ha introduït canvis en el projecte 
de construcció de la Ronda de les 
escoles del Pla d’en Coll. La xarxa 
per a bicicletes passarà ara per da-
vant de l’escola Font Freda i al cos-
tat de l’aparcament sota l’autopista 
C-33. Les modificacions estan en 
procés d’exposició pública. Aques-
ta actuació es financia a través dels 
fons PUOSC, de la Generalitat.

Silvia Díaz | Montcada

Les actuacions a la Font del Tort i al parc de la Llacuna es faran després de les vacances
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Els operaris ja han començat a retirar les fustes que cobrien el sostre del Casino 

Els treballs d’ampliació del Casal 
de la Mina comencen a final de mes
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Fins al setembre com a mínim, segons fonts del consistori, l’Àrea Metro-
politana no adjudicarà els treballs de remodelació de la plaça Nicaragua, 
a Can Sant Joan. La previsió inicial era que l’ens –que ja va assumir una 
primera rehabilitació al 2007– comencés les obres abans de l’estiu, després 
que l’Ajuntament, amb el consens del veïnat, hagués donat el vistiplau a una 
proposta que eliminava l’actual zona de dunes, l’espai que ha generat més 
inquietud entre el veïnat. La Policia Local va tancar la zona de tobogans per 
evitar que els infants hi entressin, però actualment les tanques han caigut, la 
canalla hi accedeix i això preocupa els usuaris de la plaça | SD

> S’ajornen les obres de la plaça Nicaragua
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El col·lectiu veïnal va iniciar l’any 2003 la campanya contrària a la infraestructura ferroviària

La Favmir reitera la seva oposició 
a la creació del túnel sota el Turó 

La Federació d’Associacions de 
Veïns (FAVMIR) ha presentat 
a l’Ajuntament un escrit adreçat 
a l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), fent constar la seva oposi-
ció a construir un túnel ferroviari 
sota el Turó. El col·lectiu veïnal 
també ha lliurat el mateix docu-
ment al president de la Generali-
tat, José Montilla. 
La polèmica proposta, inclosa en el 
Pla Director d’Infraestructures per 
a la propera dècada aprovat per la 
Generalitat, es fa amb l’objectiu de 
reduir el temps de recorregut en-
tre Barcelona i el Vallès, ja que la 
nova línia de Rodalies aniria des 
de Torre del Baró directament a 
Cerdanyola. Tant l’Ajuntament 
com la Favmir consideren, però, 
que això perjudicaria els usuaris 
de Montcada perquè baixaria el 
volum de trànsit de les línies R4 i 
R7 que passen pel municipi. 

Oposició veïnal i municipal. La 
possibilitat de fer aquesta nova 
infraestructura es va començar a 
debatre a principi d’aquesta dè-

cada i va motivar que al 2003 la 
Favmir recollís 4.235 signatures 
exigint la retirada del projecte. 
“El que volem amb la presen-
tació d’aquests escrits és corro-
borar el nostre posicionament 
i recordar que, en el seu dia, 
la ciutadania es va manifestar 
clarament en desacord amb el 
túnel”, ha dit el president de la 
Federació, Antonio Cera.    
La Favmir aposta per mantenir 
el servei ferroviari tal com està 
en l’actualitat i no afectar la fre-
qüència de pas ni posar en perill 

el futur d’estacions com la de 
Terra Nostra que es veuria sen-
siblement perjudicada si es fés la 
connexió directa entre Torre del 
Baró i Cerdanyola. 
L’entitat recorda, d’altra banda, 
que al 2003 Pasqual Maragall, 
l’aleshores candidat a la Generali-
tat pel PSC, va reconèixer per car-
ta que la reivindicació municipal 
era justificada i que hi coincidia 
plenament. “Volem que Montilla 
també ens manifesti per escrit el 
que, en el seu dia, ens va expre-
sar Maragall”, ha destacat Cera. 

Pilar Abián | Montcada

REIvInDICACIÓ

Membres del col·lectiu veïnal presentant l’escrit reivindicatiu al registre municipal
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El Ple aprovarà el nou plec de condicions per a la gestió del servei

proposta per reduir un 
25% dels estacionaments 

La plataforma ‘Montcada No a la 
zona blava’ ha proposat a l’Ajunta-
ment reduir en un 25% els estacio-
naments de pagament que hi ha al 
municipi i eliminar-ne els situats da-
vant l’ambulatori i a l’avinguda de 
la Ribera –aquests últims, pel tan-
cament del mercat. El grup també 
demana que els veïns propers a les 
zones blaves tinguin aparcament 
gratuït durant tot el dia, sempre i 
quan facin la sol·licitud pertinent, 
acreditant la residència. 
Entre d’altres propostes, el grup 
sol·licita la instal·lació de parquíme-
tres que reconeguin les matrícules, 
un sistema que s’està fent servir a 
poblacions com Granollers i que 
pretén que els propietaris dels vehi-
cles no puguin adquirir més d’un 
tiquet de zona blava, per evitar que 
el cotxe romangui a un estaciona-
ment rotatiu durant un termini 
llarg de temps. La Plataforma tam-
bé sol·licita que el control dels es-
tacionaments els facin persones en 
situació d’atur o bé, discapacitats. 

Aprovació al Ple. “Sabem que 
aquestes mesures suposen un 
elevat cost per a l’Ajuntament, 
però creiem que farien compa-
tibles les zones blaves amb la 

necessitat d’aparcament dels 
comerciants i dels veïns”, ha 
explicat el portaveu de la Plata-
forma, Josep Tort. El col·lectiu 
ha fet arribar aquestes propostes 
a la presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC). 
Les aportacions arriben dies 
abans que al Ple de juliol s’apro-
vi el nou plec de condicions per a 
l’adjudicació de la concessió del 
servei. Porro ha manifestat que 
prefereix esperar al Ple per fer la 
valoració d’aquestes aportacions 
així com les que puguin presen-
tar els grups municipals.“Des 
del juny l’oposició té a les se-
ves mans la proposta que ha 
fet el govern”, ha indicat la re-
gidora. 

Silvia Díaz | Redacció

zOnES bLAvES

La zona blava situada davant de l’ambulatori

L’ampliació del servei es posarà en marxa a partir de l’1 de setembre

L’autobús 648 tindrà dues 
noves parades a Mas Duran

La línia de bus 648, que connecta 
Montcada amb Ripollet, Cerda-
nyola i la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), disposarà 
de dues noves parades a Mas 
Duran a partir de l’1 de setem-
bre, una en cada sentit. S’apro-

fitaran les parades ja existents 
de la línia 155, a la carretera de 
Ripollet i al passeig Sant Jordi. 
El 648 té parada a la rambla dels 
Països Catalans, a la plaça Lluís 
Companys i a la confluència dels 
carrers Bifurcació i Molí | LR
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REIvInDICACIÓ vEïnAL

Les medicions acústiques superen els decibels permesos i donen la raó a les queixes ciutadanes

La generalitat redacta un projecte de 
mesures per reduir el sorolls a la C-17

Durant el mes de setembre, la 
Generalitat s’ha compromès a 
presentar a l’Ajuntament un se-
guit de mesures per reduir la 
contaminació sonora que hi ha 
a la C-17 a l’alçada de la plaça 
d’Espanya després de l’entrada 
en funcionament del túnel, ara fa 
poc més d’un any.
La Direcció General de Carrete-
res té previst reunir-se després de 
les vacancesamb l’Àrea de Polí-
tica Territorial del consistori per 
presentar les solucions que pro-
posa per pal·liar els alts nivells de 
sorolls que es registren a la zona 
i que han estat motiu de queixa 
per part del veïnat.

Superació dels decibels permesos. 
El 18 de març, la Generalitat va 
registrar medicions de sorolls, 
amb la col·laboració dels veïns i 
de l’Ajuntament, que es van evi-
denciar que se sobrepassen els 
decibels que preveu la normati-
va. Aquests resultats corroboren 
que la contaminació acústica s’ha 
incrementat des que va entrar 
en marxa el túnel de la plaça 
d’Espanya. “El més important 
és que ens han donat la raó”, 
ha assegurat satisfet el portaveu 
dels veïns, Jordi Olías, qui ha 
agraït la bona predisposició i la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
Enrere queden més d’un any de 
queixes i de la recollida de prop 

d’un miler de  signatures. El re-
presentant dels afectats ha lamen-
tat que el procés hagi estat tant 
lent. “Ens hagués agradat tenir 
una solució abans de l’estiu, 
per evitar-nos el malson de 
conviure amb els sorolls”, ha 
dit Olías. 
Les medicions acústiques del 
març s’han comparat amb unes 
altres proves que la Generaelitat 
va realitzar just abans de l’inici 
dels treballs de soterrament.
D’altra banda, la nova passarel·la 
que uneix la Rasa de Mas Ram-
pinyo i el polígon industrial de 
Pla d’en Coll, ja ha entrat en fun-
cionament. L’antic pont va ser 
retirat a principi de juliol.

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo
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L’allau d’empreses que optaven al contracte ha ajornat l’inici d’obres

L’Ajuntament adjudica 
l’asfaltat dels carrers

La Junta de Govern Local va adju-
dicar provisionalment el 20 de ju-
liol les obres d’asfaltat dels carrers 
de diferents barris de Montcada a 
l’empresa Asfaltados y Viales del 
Vallès, per un import proper als 
950.000 euros. L’adjudicació defi-
nitiva es farà a principi d’agost. 
Aquesta actuació i d’altres, com  
la remodelació de la plaça Roja 
de la Font Pudenta, estava previst 
que comencessin abans o durant 
l’estiu, però el volum d’empreses 
que han optat a les adjudicacions 
han ajornat l’inici dels treballs, 
segons ha explicat el president 

de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC). “Algunes obres 
haurien d’haver començat però, 
a causa de la crisi, a projectes on 
abans es presentaven 3 o 4 em-
preses ara hi opta una quinzena 
com a mínim”, ha explicat l’edil, 
qui ha assegurat que aquesta xi-
fra d’aspirants es tradueix en més 
temps per estudiar les ofertes i per 
elaborar els expedients. 
A les obres de la plaça Roja –que 
l’Ajuntament preveu començar el 
6 de setembre– s’han presentat 
prop de 30 firmes mentre que a 
les del pla d’asfaltat dels carrers 
n’han optat una vintena.

Silvia Díaz | Redacció

ObRES

> Remodelació del carrer dels Horts
La remodelació del carrer dels Horts és l’últim pas del projecte de millora de 
l’espai públic contemplada al Pla Integral de la Ribera. Per fer-ho possible cal 
enderrocar cinc habitatges d’aquesta via, treballs que van començar el 19 de 
juliol. Mentre es faci la demolició s’ocuparà bona part del vial, deixant lliure 
només un carril per a la circulació de vehicles. La reurbanització de la calçada 
i de les voreres del carrer dels Horts està previst que s’adjudiqui al setembre, 
per tal que les obres arrenquin a l’octubre. L’objectiu és aconseguir que la 
via tingui una continuïtat ja que, fins ara, els habitatges en vies d’enderroc 
n’alteraven la fesomia. Les famílies que hi residien fa mesos que van ser 
reallotjades en pisos de Montcada i poblacions del voltant | SD
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Els veïns propers al túnel de la C-17 van denunciar les molèsties que provocava el trànsit rodat
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POLíTICA

La candidata popular acusa el govern de la Generalitat d’incomplir els terminis previstos

Sánchez-Camacho assegura que el  
futur hospital és una prioritat del ppC

La presidenta del PPC i candidata 
a la presidència de la Generalitat, 
Alícia Sánchez-Camacho, va as-
segurar el 8 de juliol, durant una 
visita a Montcada que la construc-
ció “immediata” de l’hospital 
Ernest Lluch “formarà part del 
nostre programa electoral per a 
les autonòmiques” i, en el cas de 
ser partit de govern, “accelerar la 
planificació i creació del centre, 
que és una necessitat urgent dels 
ciutadans del Vallès Occidental, 
perquè sigui una realitat abans 
del 2012”. 
Acompanyada dels regidors del 
PPC de Montcada i Reixac, Ri-
pollet, Cerdanyola, Barberà del 
Vallès i Badia, Sánchez-Camacho 
va atendre els mitjans de comuni-
cació davant del solar que ocupa-
va l’antiga fàbrica Redosa (Terra 
Nostra), l’espai on es construirà 
l’equipament que, en paraules de 
Camacho, “a hores d’ara el que 
existeix és només el nom”. 
La senadora popular va explicar 
que “va ser el PPC el que va 

impulsar la creació del centre” 
i que el govern de la Generalitat 
“ha enganyat els veïns dels cinc 
municipis, que representen més 
de 180.000 persones perquè no 
hi ha cap planificació pressupos-
tària ni voluntat política ferma 
per tirar endavant el projecte”. 

Accelerar-ne la construcció. Sán-
chez-Camacho va anunciar que el 
PPC farà tot el possible per acce-
lerar la construcció de l’hospital i 

que a través de la diputada de la 
comarca, la regidora montcaden-
ca Eva García, es canalitzaran les 
preguntes i peticions al Parlament 
al respecte. En aquest sentit, du-
rant la sessió de control al govern 
de la Generalitat del 14 de juliol, 
l’edil i portaveu del PPC a Mont-
cada va acusar la consellera de 
Salut, Marina Geli, d’incomplir el 
calendari de construcció del cen-
tre sanitari i fer servir l’hospital de 
manera electoralista.

Sánchez-Camacho, al centre, amb Eva García, diputada i regidora montcadenca del PPC

Silvia Díaz | Terra Nostra

> upyD fa campanya per captar afiliats
El partit Unión, Progreso y Democracia (UPyD) va iniciar el 17 de juliol 
una campanya per donar a conèixer-se al municipi. La formació polí-
tica ha creat una agrupació local, formada “per un grup de persones 
senzilles, que no han estat vinculades a cap altra partit, que volen 
una Montcada on els seus ciutadans se sentin més integrats”, va 
indicar la responsable local d’UPyD, Montse Tonda. Sota el lema ‘No 
nos mires, únete’, l’agrupació està duent a terme la captació d’afiliats 
i ha avançat que encara no ha decidit si presentarà candidatura a 
Montcada per a les eleccions municipals del 2011. “Primer ens cen-
trarem en els comicis autonòmics, que seran al novembre, i després 
ja començarem a pensar en les eleccions municipals, tot i que pro-
bablement sí que ens presentarem”, ha dit Tonda | SA
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Oferta de trabajo. Se necesita auxiliar de clíni-
ca a tiempo parcial. Enviar currículum a clinica-
montcadapunt@gmail.com.
Perdida. El 18 de julio despareció en el carrer 
Major una perrita stanford de 4 meses. Marrón 
clarito, la cara y el lomo blancos. En un ojo tiene 
una raya y bajo el otro un lunar negro y responde 
al nombre de Tuca. Tel. 615 373 154. 
En venta. Por falta de espacio, urge vender dos 
bicis de adulto, una moto pequeña de batería 

eléctrica y un quad infantil también eléctrico. 
Muy barato. Tel. 607 256 454.
Se alquila. Estudio en Empúriabrava, 1ª línea 
de mar. 607 846 639-607 846 598.
Se traspasa la cervecería Turó, a pleno ren-
dimiento, en Can Sant Joan. Interesados llamar 
a 653 538 709.
Ecoprinting. Reciclatge de cartutxos i tòners. 
Recollida de buits gratuïta. Interessats trucar al 
651 397 339.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  

El local es troba situat al carrer Major, a l’antic feu del PSc

CDC inaugura nova seu 
amb esperances de canvi

El parlamentari Jordi Turull amb els líders locals de CiU, Joan Maresma i Joan Carles Paredes
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Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) ha traslladat 
la seva seu al carrer Major, 47, 
l’antic local del PSC, el seu soci 
de govern a l’Ajuntament. La for-
mació va inaugurar l’espai el 21 
de juliol amb l’assistència d’un 
centenar de persones. L’acte va 
comptar amb la intervenció del 
president de la formació local, 
Joan Carles Paredes, el líder de 
CiU, Joan Maresma, i el par-
lamentari Jordi Turull. Sota el 
lema ‘Comença el canvi’, tots tres 
van reivindicar una nova forma 

de gestionar les institucions per 
sortir de la crisi econòmica i de-
fensar la dignitat de Catalunya 
“en un moment històric”, van 
coincidir a destacar els tres polí-
tics en referència a l’Estatut. 
En clau local, Paredes va aprofitar 
la inauguració de la nova seu, que 
va definir com a “casa gran del 
catalanisme”, per fer referències 
explícites al PSC amb l’objectiu 
de marcar diferències: “Obrim 
les finestres a tothom, però no 
volem que entri aire fresc, sinó 
pur”. L’acte va cloure amb el 
Cant dels Segadors.

Sílvia Alquézar | Montcada
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SUCCESSOS

La ràpida actuació dels Bombers va impedir que les flames s’estenguessin per la planta

un incendi obliga a tancar l’Ecoparc 
de Montcada gairebé una setmana

La planta de tractament de re-
sidus Ecoparc 2, situada a Can 
Cabanyes –en terme municipal 
montcadenc– va romandre tanca-
da de l’11 al 14 de juliol a causa 
d’un incendi que el dia 11 a la nit 
va cremar 5 de les 15 cintes trans-
portadores de matèria orgànica 
de què disposa –la instal·lació en 
té un total de 200.
El foc es va declarar cap a les 
23.20h i s’hi van desplaçar fins 
a 18 vehicles dels Bombers, que 
van apaivagar ràpidament les fla-
mes però durant tota la matinada 
van estar remullant les brases de 
l’incendi. “Gràcies al bon fun-
cionament dels sistemes de se-
guretat i a la ràpida actuació 
dels Bombers, els desperfectes 
a la nau on es va detectar el 
foc no han estat importants i 
l’estructura de la maquinària 
no ha resultat danyada”, ha ex-
plicat el gerent de la planta, Josep 
Tàrrega, qui ha apuntat que la 
possible causa de l’incident po-
dria ser un curtcircuit. 

Derivació de les deixalles. Durant 
els dies que l’Ecoparc 2 va estar 
fora de funcionament, l’Entitat 
Metropolitana del Medi Am-
bient (EMA) –responsable de 
la planta– va derivar les escom-
braries de Montcada i de la res-
ta de municipis als quals dóna 
servei a altres instal·lacions. De 
fet, l’Ajuntament va sol·licitar a 
l’EMA que, mentre no estigués 
en funcionament la planta de 
Can Cabanyes, “es fes la gestió 
dels residus urbans amb les 
mateixes garanties”, ha apun-

tat el regidor de Serveis Muni-
cipals, Sergio Hermoso (PSC). 
El consistori també és a l’espera 
de rebre l’informe complet de 
l’empresa que gestiona l’Ecoparc 
amb els detalls de l’incident. 
D’altra banda, Tàrrega va indi-
car que la planta funcionarà al 
voltant del 80% fins a final de 
mes, quan es preveu que s’hagin 
solucionat tots els incidents que 
va provocar el foc, el primer de 
caràcter greu que ha sufert la 
planta des de la seva posada en 
marxa, fa cinc anys.  

Silvia Díaz | Redacció
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El Consorci de Residus del Vallès Occidental està duent a terme al 
municipi una campanya per fomentar el reciclatge de l’oli domès-
tic als barris on l’ens té instal·lats els contenidors taronja on s’han 
de dipositar aquests residus– dos estan ubicats a Can Sant Joan 
(imatge) i altres dos, a Can Cuiàs. Un grup d’informadors passe-
jarà per aquests sectors i repartirà tríptics explicatius de la iniciati-
va i embuts entre el veïnat. Els tècnics van començar la campanya 
el 19 de juliol i visitaran els dos barris també els dies 26 i 29 de 
juliol, el 4 d’agost i els dies 2, 3 i 15 de novembre. Aquesta acció 
forma part d’una campanya de medi ambient global promoguda 
pel Consorci que rep el nom ‘Estima el Vallès’  | SD

> Campanya per reciclar l’oli domèstic

un pla millorarà l’eficiència 
energètica municipal

L’edifici central de l’Ajuntament 
passarà per una auditoria energèti-
ca amb l’objectiu de gestionar de 
manera més eficient l’energia que es 
fa servir. El projecte el coordinaran 
les regidories de Medi Ambient i de 
Serveis Municipals. “Volem fer una 
gestió més eficient de l’energia i de 
l’aigua que consumim, dotant el 
personal de noves eines que com-
porten estalvi econòmic i també 
una reducció de les emissions 
contaminants”, ha explicat la regi-
dora de Medi Ambient, Eva Gon-
zalo (PSC). L’auditoria energètica 

inclourà una proposta d’actuacions 
de millora que permeti consumir 
menys, adaptar les instal·lacions a la 
normativa vigent i pagar l’energia a 
un preu més reduït. 
Pel que fa al sistema d’informació 
energètica, permetrà controlar els 
consums i els paràmetres d’e fi-
ciència energètica des d’un portal 
d’internet. Així, els gestors muni-
cipals podran conèixer en tot mo-
ment els costos i consums reals per 
tipologies, enllumenat i els indica-
dors bàsics d’eficiència; detectar a 
temps les desviacions respecte als 
consums previstos, entre d’altres.

Silvia Díaz | Redacció

El projecte busca consumir menys i rebaixar el preu del servei

MEDI AMbIEnT
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PROMOCIÓ ECOnÒMICA

El punt d’autoservei del Servei d’ocupació de catalunya ha entrat en funcionament

Nova oferta de cursos de formació 
ocupacional per al setembre

El departament municipal de 
Promoció Econòmica ofereix 
nous cursos de formació ocupa-
cional –subvencionats pel De-
partament de Treball de la Ge-
neralitat– a partir del setembre, 
adreçats especialment a perso-
nes en situació de desocupació. 
L’oferta inclou anglès comercial 
bàsic (100 hores); francès ele-
mental i intermig –de 50 hores 
tots dos cursos–; informàtica, 
ofimàtica i Internet bàsic (65 ho-
res); aplicacions administratives 
i de gestió (65 hores); tècniques 
administratives comptables, fi-
nanceres i fiscals (75 hores); sol-
dadura semiautomàtica d’acers 
inoxidables i alumini (80 ho-
res) i soldadura semiautomàti-
ca d’acers al carboni (150 ho-
res). Cada curs disposarà d’un 
màxim de 15 places i les classes 
s’impartiran als tallers de Pro-
moció Econòmica o bé a la Casa 
de la Vila. Per a més informació, 
els interessats poden adreçar-se 
al departament, situat al carrer 

Alt de Sant Pere, 73 (Mas Ram-
pinyo); trucar al telèfon 935 648 
505 o bé enviar un correu elec-
trònic a l’adreça promocioecono-
mica@montcada.org. 

Punt d’autoservei del SOC. La 
preinscripció als cursos de forma-
ció ocupacional s’ha de formalitzar 
a través del web www.oficinatre-
ball.cat. Les persones que ho desit-

gin podran realitzar aquest tràmit 
al punt d’autoservei del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
que, des de fa unes setmanes, 
funciona a Promoció Econòmica. 
Aquest punt permet fer diversos 
tràmits i consultes, entre d’altres, 
segellar el carnet de l’atur. L’alta al 
servei electrònic del SOC s’ha de 
sol·licitar a les oficines de treball de 
la Generalitat (OTG).

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

El punt d’autoservei del SOC està situat al vestíbul de les oficines de Promoció Econòmica
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Un total de 5 projectes municipals han estat inclosos en el Banc de Bones 
Pràctiques dels governs locals, un servei impulsat per la Diputació, la Funda-
ció Carles Pi i Sunyer i els ajuntaments de la província, que pretén reconèixer i 
difondre “experiències innovadores de governs i de gestió de l’àmbit local”. 
Els projectes seleccionats han estat ‘Mentrestant’, una alternativa a les escoles 
bressol per a totes aquelles famílies amb infants entre els 3 mesos i els 3 anys 
que compleixin una sèrie de criteris, principalment amb dificultats econòmi-
ques. Les altres quatre iniciatives que han rebut aquest reconeixement són: 
les classes d’àrab i català que es fan dins el Pla Integral de la Ribera, el butlletí 
de comunicació interna del consistori Comuniquem-nos, el Pla Estratègic i 
l’anàlisi de necessitats formatives dels treballadors municpals | SD

> 5 projectes locals, exemple de bones pràctiques

Els 33 participants als cursos d’auxiliar de la llar i de manipulació d’aliments 
van rebre el 15 de juliol el diploma acreditatiu de mans de la regidora del Pla 
Integral de la Ribera, Alicia Solano (PSC), i dels responsables de Creu Roja, 
entitat que ha gestionat la iniciativa.  “L’objectiu era facilitar una formació bà-
sica per a les persones interessades en els àmbits de l’hostaleria i de serveis 
a les persones”, va dir Solano. L’edil també va apuntar que les classes han 
servit per “fomentar l’aprenentatge de l’idioma i la cooperació mútua”, ja 
que bona part de la trentena d’alumnes prové de països com Marroc, Nigèria, 
Paquistan, Colòmbia, República Dominicana i l’Equador | SD

> Curs de manipulació d’aliments a la Ribera
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Antonio Sáiz té 49 anys i feia 
més de 3 anys que no tenia fei-
na. És el pare d’una família de 
4 membres de La Ribera que es 
mantenia amb l’ajuda familiar 
de 426 euros que cobraven ell 
i la seva dona.  Des de principi 
de juliol, Antonio és una de les 
64 persones que l’Ajuntament 
ha contractat en el marc del Pla 
Extraordinari d’Ocupació 2010 
sota la denominació de Projecte 
Impuls, que té per objectiu pro-
moure la formació i el treball 
vinculat a sectors com les tecno-
logies de la informació, les ener-
gies renovables i la construcció, 
un dels àmbits més castigats per 
l’increment de l’atur en aquests 
temps  de crisi. 

“És difícil arribar a final de 
mes però ara i fins al gener-
podrem omplir la nevera més 
sovint”, ha explicat l’Antonio, qui 
forma part del grup de 50 perso-
nes que ha entrat a la brigada mu-
nicipal per dur a terme tasques 
de rehabilitació d’equipaments 
municipals i d’arranjaments en 

exteriors. També hi ha un segon 
grup, format per 14 dones, que 
ha estat contractat per digitalitzar 
diversos arxius a l’Ajuntament. 
“Haig d’introduir a l’ordinador 
la referència de tots els llibres 
que hi ha al Museu Munici-
pal”, explica Eulàlia Garcia, de 
44 anys, que estava cobrant el 
PIRMI (Programa d’Inserció de 
Renda Mínima). Després d’estar 
un any sense trobar feina, ara es 
mostra molt contenta. “Tinc tre-
ball i al costat de casa!, encara 
que sigui només  fins a després 
de Reis”. 

Treball i formació. La jornada la-
boral és a temps parcial, és a dir, 
els beneficiaris fan cinc hores al 
matí. A la tarda, és obligatori 
que tots els contractats facin un 
curs de formació relacionat amb 
la tasca que desenvolupen. “És 
una manera de reciclar-te alho-
ra que tens una feina”, comenta 
Tina Fabra, de 46 anys, que ha 
estat destinada al departament de 
Secretaria. 
El Pla Extraordinari d’Ocupació, 
promogut per la Generalitat a 
través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), s’ha adreçat 
a persones que ja no cobraven la 
prestació d’atur o estaven a punt 
d’exhaurir-la. En la selecció de 
candidats també s’han prioritzat 
els col·lectius de joves menors de 
30 anys i els que tenen formació 

en els llocs de feina ofertats, entre 
d’altres requisits. “A causa de la 
crisi i la difícil situació que viuen 
moltes famílies de Montcada, 
l’Ajuntament ha cobert la tota-
litat de les 64 places que oferta-
va la Generalitat al municipi”, 
ha indicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes 
(CiU). “S’haurien de fer més 
plans, tot i que sigui una solució 
temporal”, comenta Eulàlia. Per 
la seva banda, Antonio demana 
a les administracions que vetllin 
“perquè tothom pugui gaudir 
del dret a treballar”.  

societat
laveu.cat/societat

COOpERACIÓ
Tres membres de Tazumal 
passaran l’agost
a l’Amèrica Central

pROgRAMA D’ESTIu
Les activitats especials als 
equipaments registren un 
bon nivell de participació

pàg. 14pàg. 15

MESURES DAvAnT LA COnJUnTURA ECOnÒMICA  

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament contracta 64 persones en 
situació d’atur dins dels plans d’Ocupació
El projecte, impulsat per la Generalitat, s’adreça a aturats que no estaven cobrant la prestació o que estaven a punt d’exhaurir-la

Un dels operaris contractats arrenjant la vorera a la carretera de Ripollet, a Mas Rampinyo
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Tina Fabra és una de les 14 dones que han entrat a treballar a les dependències de l’Ajuntament per fer tasques de digitalització d’arxius i documents
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La jornada inclou 
una part de formació 
relacionada amb la feina 
que es desenvolupa 
durant els sis mesos
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El regidor de Cooperació i Soli-
daritat, Carles Guijarro (PSC), 
l’exalcalde César Arrizabalaga 
–en representació del Fons Català 
de Cooperació i la Diputació– i el 
president de l’ong Tazumal, Rafael 
Lemus, han integrat una delegació 
que del 4 al 16 de juliol han visitat 
l’Amèrica Central per avaluar els 
diferents projectes de cooperació 
que tant l’Ajuntament montcadenc 
com diverses institucions catalanes 
estan duent a terme al territori.
“Feia dos anys que no veníem i 
hem quedat gratament satisfets 
dels avenços que s’han fet”, ha 
explicat Guijarro, qui ha tingut 
l’oportunitat de visitar els dos mu-
nicipis agermanats amb Montcada 
i Reixac –Nahulingo (El Salvador) i 
La Paz Centro (Nicaragua). “Mal-
grat la difícil situació política, la 
manca de recursos econòmics i 
el perill d’estar sotmesos a desas-
tres naturals t’adones que amb 
petites aportacions fan moltes 
coses”, ha apuntat l’edil. 
La delegació local ha pogut cons-
tatar com fructifiquen projectes 
destinats a crear microregions  que 
fomentin la col·laboració entre dife-
rents municipis. 

Vacances solidàries. Tres coope-
rants de l’ong local Tazumal viat-
gen aquest estiu a l’Amèrica Cen-
tral per dur a terme accions de 
suport als municipis agermanats 

amb Montcada. Maria Matllo i 
David Serrano romandran a Na-
hulingo del 9 al 29 d’agost, donant 
continuïtat als projectes engegats 
per l’ong. “Sempre havia tingut 
ganes de fer aquest tipus de col-
laboració”, ha explicat Matllo, qui, 
com a podòloga de professió, hi 
durà a terme accions de prevenció 
sanitària. Serrano, enginyer químic, 
ajudarà a la creació d’una planta de 
reciclatge. “Conceptes que aquí 
tenim assumits relacionats amb 
el reciclatge, allà són novetat”, ha 
apuntat el cooperant. 
A final de juliol, un altre membre 
de Tazumal, Sergi Piqué, anirà a 
La Paz Centro a muntar una aula 
i fer cursos d’iniciació informàtica 
al centre sociocultural de la locali-
tat, resultat de la remodelació de 
l’antiga estació de tren, un projecte 
en què ha col·laborat Montcada. 
L’espai de noves tecnologies es farà 

realitat gràcies a la desena d’ordi-
nadors que ha donat una empre-
sa. “El nivell dels cursos que hi 
oferiré anirà en funció de la gent 
que s’interessi per la formació”, 
ha explicat Piqué. Els tres coope-
rants rebran el suport de l’organit-
zació Cecade.

Tres cooperants de Tazumal viatjaran també aquest estiu a Nahulingo i La Paz centro

COOPERACIÓ

Silvia Díaz | Redacció

una delegació local visita els pobles 
agermanats de l’àmerica Central

pr
em

sa

COnvEnI AMb LA GEnERALITAT

La majoria dels recursos s’adrecen a l’atenció domiciliària

Serveis Socials rep
més de 850.000 euros

L’Ajuntament rebrà 871.848 euros 
per a projectes de Serveis Socials de 
part del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania. L’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC), –acompanyada 
de la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC), i la regidora de 
Serveis Socials, M. Carmen Gon-
zález (CiU)– va signar l’acord el 13 
de juliol amb el director territorial 
a Barcelona, Josep González-Cam-
bray, en un acte a Mataró. Bona 
part dels diners, 514.000 euros, es 
destinarà a l’atenció domiciliària 
i 195.573, per cobrir els sous dels 
professionals d’equips bàsics. 
La resta de la subvenció es distri-
bueix en el programa local d’inclu-
sió social, l’acollida i la integració 
de persones nouvingudes, ajuts 
d’urgència, els casals infantils de la 
Ribera i de Can Sant Joan i el ser-
vei de canguratge ‘Mentrestant’.
“Aquests diners ens permeten 
cobrir una part important de 

les necessitats socials del muni-
cipi, però ens farien falta molts 
més recursos per solucionar tots 
els problemes que s’estan gene-
rant”, ha apuntat Pérez. Mitjan-
çant aquest conveni, la Generalitat 
aporta aproximadament un 60% 
dels diners destinats a Serveis So-
cials. Enguany el govern municipal 
destina uns 300.000 euros a l’aten-
ció domiciliària i ha ampliat de 7 a 
11 la plantilla de professionals. 

Silvia Díaz | Redacció

Matllo i Serrano, a la seu de Tazumal
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 Suport de Creu Roja

L’assemblea local de Creu Roja ha 
repartit un total de 316 kits de su-
port social des de final del 2009 i 
fins a l’actualitat, el que ha supo-
sat una inversió de 14.000 euros. 
Els lots són escolars, de nadons, 
d’alimentació per a infants i adults 
i d’higiene bàsica. Per repartir els 
kits, Creu Roja ha comptat amb el 
suport de Serveis Socials | SD

La delegació local amb un grup d’infants de Nahulingo lluint la bandera de l’FC Barcelona

El Casal Infantil de Can Sant Joan és un dels projectes que gestiona Serveis Socials
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CEnTRES CívICS

cursos i tallers s’han combinat amb propostes a l’aire lliure

El programa d’activitats 
d’estiu clou a final de mes

A final de juliol finalitzarà el pro-
grama d’activitats d’estiu dels equi-
paments. Els cursos del Centre Cí-
vic Can Cuiàs han funcionat força 
bé, amb un centenar de persones 
inscrites. Les classes que millor 
han anat han estat les de sevillanes 
i ball modern, amb 40 participants. 
El centre ha incorporat per primer 
cop un taller de tapping, una tècni-
ca de relaxació. D’altra banda, el 4 
de setembre l’equipament celebrarà 
el seu desè aniversari amb una festa 
des de les 10 fins a les 19h i a partir 
del dia 6, obrirà les inscripcions per 
als nous cursos i tallers.
El Centre Cívic l’Alzina, a Terra 
Nostra, ha organitzat aquest juliol 
una xerrada sobre consells de se-
guretat i un taller de tècniques de 
vidre que acabarà el dia 23. L’Al-
zina també celebra enguany el seu 
desè aniversari i, del 6 al 10 de se-
tembre (16 a 21h), farà una mostra 
dels tallers que es duen a terme de 
forma regular durant l’any. L’11 de 
setembre hi haurà una festa, amb 
animació infantil i un sopar que 

inclourà l’actuació musical de la 
banda Er niño de la Emi. 

Infants i joves. El 23 de juliol aca-
ba la programació dels Casals 
Infantils de la Ribera –la cloenda 
consistirà en una festa de l’escuma 
(18h)– i de Can Sant Joan. D’al-
tra banda, Can Tauler està a punt 
de marxar de vacances. L’equipa-
ment està satisfet amb la participa-
ció al programa d’actes, destacant 
la quarantena de joves que va 
assistir a sessions de circ i graffiti. 
Les sortides i el cinema també han 
registrat força públic. 

Silvia Díaz | Montcada

L’Espai Jove Can Tauler ha fet un taller d’estampació de gorres, roba i xapes amb graffitis

Taller de tapping al Centre Cívic Can Cuiàs Una cursa de sacs al parc de les Aigües va obrir el programa d’activitats del Casal Infantil de la Ribera
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Silvia Díaz | Redacció

Els equipaments 
municipals fan 
horari especial

Fins al pròxim mes de setembre, 
els serveis i equipaments munici-
pals faran horari d’estiu. La Casa 
de la Vila obrirà fins a final de ju-
liol, de dilluns a divendres, de 8 a 
21h; els dissabtes, de 10 a 14h i de 
17 a 21h, i els diumenges, d’11 a 
14h; mentre que a l’agost funcio-
narà de dilluns a divendres, de 8 
a 14h. Pel que fa al Kursaal, fins 
al 13 de setembre l’horari serà de 
8 a 14.30h i els caps de setmana 
romandrà tancat. Els centres cívics 
no funcionaran durant tot el mes 
d’agost i l’Auditori tancarà del 26 
de juliol al 12 de setembre. 
D’altra banda, l’horari de les bi-
blioteques serà, fins al 15 de setem-
bre, de dilluns a divendres, de 16 
a 21h, i de 10 a 14h, els dimarts, 
l’Elisenda de Montcada, i els dime-
cres, la de Can Sant Joan. Aquesta 
última tancarà del 2 al 31 d’agost. 
Pel que fa a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), fins al 15 de se-
tembre obrirà de 8 a 14h. El Punt 
d’Atenció de Can Cuiàs (PAC) 
tancarà per vacances del 2 d’agost 
al 6 de setembre i l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) no obrirà a l’agost.
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“És qüestió de voluntat política 
que els tres poders de l’Estat, el 
legislatiu, l’executiu i el judicial,  
actuïn per esbrinar la veritat, es 
faci justícia i es repari l’honor 
de les víctimes del franquisme”. 
Amb aquesta contundència es va 
expressar l’exmagistrat i exprofes-
sor de l’Escola Judicial Antonio 
Doñate en el decurs de la xerrada 
‘A propòsit de Garzón, el futur de 
les víctimes del franquisme’ orga-
nitzada el 7 de juliol al Kursaal per 
l’AV de Can Sant Joan i la Plata-
forma contra la impunitat. A l’acte 
també van intervenir Teresa Duer-
to, fiscal de la Fiscalia Provincial de 
Catalunya, i Juan Ramón Iborra, 
periodista i escriptor. 
  
El delicte no ha prescrit. La Platafor-
ma ha fet diferents xerrades infor-
matives arreu del país en suport al 
jutge Baltasar Garzón i reivindicant 
el dret d’investigar els crims del 
franquisme. El col·lectiu defensa 
l’actuació del jutge de l’Audiència 
Nacional, actualment suspès per 
presumpta prevaricació. “Prevari-
car és dictar una resolució injusta 
sense atendre a criteris jurídics i 
Garzón ha argumentat amb ri-
gor la tramitació de les denúncies 
sobre crims del franquisme”, va 
explicar Duerto. La Plataforma 
confia que el jutge sigui declarat in-
nocent i que les denúncies puguin 

continuar endavant ja que, d’acord 
amb la llei, les desaparicions consti-
tueixen un delicte permanent que 
els jutges estan obligats a investigar 

per esbrinar qui ha estat el culpable 
i a reparar la víctima. “La deten-
ció il·legal és un delicte que no 
prescriu fins que no s’ha loca-

litzat la persona, viva o morta”, 
va explicar Doñate per deixar clar 
que, d’acord amb la ‘Ley de enjuici-
amiento criminal’, no hi ha excusa 
perquè no es tramitin i investiguin 
les denúncies per desaparicions du-
rant la guerra i el franquisme, que 
sumen en total 114.266. Els tres 
ponents van coincidir a dir que la 
transició va tancar en fals les ferides 
del conflicte bèl·lic, que la Llei de la 
Memòria Històrica del 2007 “més 
que fer justícia fa beneficièn-
cia” i que cal fer un pas endavant 
perquè les víctimes i els seus des-
cendents puguin acabar amb el 
patiment que encara tenen pel fet 
de no haver pogut saber el destí 
dels seus familiars.
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MEMÒRIA HISTÒRICA

L’aV de can Sant Joan i la Plataforma contra la impunitat reclamen que s’investiguin les desaparicions de 114.266 persones

Pilar Abián | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, Doñate, Duerto, Iborra i el president de l’AV de Can San Joan, J. Luis Conejero

 Campos i Ramos parlen sobre la lluita antifranquista a Montcada i Reixac
L’exalcalde Josep M. Campos i el 
cronista local Ricard Ramos van 
parlar el 2 de juliol de la lluita anti-
franquista, convidats pel Casal El 
Brot. Campos va explicar que, al seu 
parer, la primera vaga d’Aismalibar, 
als anys 60, va marcar l’inici de l’es-
clat del moviment obrer a Montcada. 
Campos també va recordar la seva 
arribada al poder, pel PSUC, a les 
primeres eleccions democràtiques: 
“Vam trobar un consistori sense 
cap estructura organitzativa, amb 
una política de recaptació casolana 
i uns serveis a la població molt pre-

caris”. Ramos va dir sobre 
les AV “que, a més d’orga-
nitzar actes festius i recla-
mar millores per als seus 
barris, es van convertir en 
instruments de lluita polí-
tica contra la dictadura”. El 
cronista, que investiga sobre 
la Guerra Civil i la postguerra 
al municipi, considera que 
l’afusellament d’un miler de 
persones –no només de Montcada, 
sinó de Barcelona i la resta de la 
comarca– al cementiri municipal a 
mans de comitès revolucionaris, va 

crear un sentiment de culpa en la 
memòria col·lectiva i va enfosquir la 
dura repressió del govern de Franco 
després de la guerra | LG

Demanda de reparació i de justícia 
envers les víctimes del franquisme
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Pilar Abián | Redacció

Jornades sobre 
el moviment 
associatiu

La Regidoria de Participació Ciu-
tadana organitzarà al setembre 
al Kursaal (Masia, 39) la segona 
jornada organitzada en el marc 
del Pla Integral de la muntanyeta 
de Can Sant Joan, amb l’objectiu 
d’implicar el veïnat en el procés de 
millora del barri. Aquesta activitat 
estava prevista per al dia 7 de ju-
liol però, per aconseguir una ma-
jor participació, s’ha ajornat fins a 
després de les vacances d’estiu. 
A la primera sessió, feta el 5 de 
juliol, una desena de persones 
va prendre part a la jornada 
“Essències de la participació 
ciutadana, els avantatges de 
l’associacionisme i el paper de 
les entitats”, durant la qual es va 
parlar dels mecanismes que te-
nen les entitats per captar socis, 
com fer un ús creatiu de les sub-
vencions, com potenciar la par-
ticipació i les xarxes associatives 
i sobre la importància del treball 
coordinat, entre d’altres. 

Taller organitzat el 5 de juliol al Kursaal
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Durant els propers tres anys, el Pla 
Integral de la Ribera i el departa-
ment de Serveis Socials rebran un 
total de 121.830 euros per fer ac-
tuacions comunitàries d’inclusió 
social i també accions específiques 
d’atenció a la comunitat gitana, en 
el marc dels ajuts per dur a terme el 
Pla de Desenvolupament Comuni-
tari (PDC). L’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), va signar el 19 de ju-
liol el conveni en el marc d’un acte 
celebrat al Palau de la Generalitat i 
presidit pel conseller de Governació 
i Administracions Públiques, Jordi 
Ausàs, qui va parlar de la necessitat 
d’establir acords plurianauals “per 
millorar la planificació dels pro-
jectes, amb una major perspec-
tiva”. Pérez va assegurar que les 
polítiques socials “són una de les 
nostres prioritats”.

Accions d’integració. La principal 
novetat d’aquesta convocatòria 

és que, per primer cop, s’aprova 
l’atorgació d’ajuts a tres anys vis-
ta, quan normalment es feia per 
a dos exercicis. Montcada rep els 

ajuts del PDC des del 2005 i bona 
part dels projectes que s’hi han fet 
s’han incorporat al Pla Integral de 
la Ribera.

Els projectes socials del municipi 
reben més de 120.000 euros

SUbvEnCIÓ

El consistori ha renovat amb la Generalitat el conveni del Pla de Desenvolupament comunitari

Silvia Díaz | Redacció
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La primera penya andalusa de Montcada, amb el nom de Peña Andaluza 
Peñarroya-Pueblonuevo i ubicada a Terra Nostra, es va presentar el 3 de 
juliol al parc de Ca n’Oller. “La Peña promourà diferents activitats, entre les 
quals hi haurà classes de ball i de cant flamenc”, ha explicat el president 
del col·lectiu, Francisco Romero. La seu provisional de la penya és l’av. Terra 
Nostra, 44-46 i la quota per als associats és de 20 euros l’any | PA

> La peña Andaluza promourà l’art flamenc
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Pilar Abián | Redacció

Campanya per 
evitar els riscos 
de la calor

L’Ajuntament s’ha adherit al pla 
del Departament de Salut de la Ge-
neralitat davant l’alerta sobre l’arri-
bada d’una massa d’aire calent pro-
vinent de l’Àfrica que provoca que 
les temperatures pugin fins als 40 
graus aquest estiu. Per minimitzar 
els efectes d’aquesta onada i evitar 
problemes de deshidratació i esgo-
tament, es recorda a la població que 
cal evitar,  en la mida del possible,  
l’exposició directa al sol. Els símp-
tomes que ens alerten d’un cop de 
calor són una temperatura del cos 
molt alta, mal de cap, nàusees, set 
intensa, somnolències, convulsions 
o pèrdua del coneixement. 

Com actuar. En aquests casos, 
s’ha de traslladar la persona a 
un indret fresc, remullar-la i avi-
sar els serveis sanitaris (061). Als 
centres d’atenció primària i a les 
farmàcies hi ha fulletons amb re-
comanacions contra la calor. Per 
a qualsevol dubte, es pot trucar 
al telèfon de Sanitat Respon, 902 
111 444. 

Silvia Díaz | Redacció

Futura norma 
sobre tinença 
d’animals

Salut Pública i Consum ha en-
gegat la campanya per evitar 
l’abandonament d’animals de com-
panyia durant l’estiu. La iniciativa 
indica als propietaris que hi ha alter-
natives si no poden emportar-se els 
animals amb ells de vacances, com 
deixar-los amb els amics, familiars, 
en un centre especialitzat , o buscar 
algú que els adopti. L’any passat a 
Montcada es van recollir un total 
de 158 animals. En el cas de trobar-
ne un d’abandonat a la via pública, 
s’ha de contactar amb l’Ajuntament. 
Si l’animal porta un microxip iden-
tificatiu, serà fàcil localitzar el seu 
propietari, el qual disposarà d’un 
termini de 20 dies per recuperar-lo. 
Si no ho fa, l’administració pot ini-
ciar un expedient sancionador per 
abandonament o maltractament 
d’animals. 
D’altra banda, el consistori està 
en tràmits d’aprovació de la nova 
ordenança reguladora de tinença i 
protecció d’animals, que previsible-
ment s’aprovarà en ple municipal 
el proper setembre.

L’acte estrella de la campanya de convivència promoguda per la Taula 
Cívica de la Ribera, una exhibició d’agility, es va tancar amb més de 
200 participants. L’activitat va tenir lloc el 4 de juliol al parc de les 
Aigües i consistia a què els gossos superessin un circuit d’obstacles 
amb el suport d’ensinistradors. La jornada també va comptar amb una 
desfilada d’animals i un concurs de gossos cívics, al qual van partici-
par un total de de 32 veïns de la Ribera | SD

> Èxit de l’exhibició d’agility a la Ribera

L’MCC estrena nova junta directiva
COMERÇ

Manuel Moreno relleva Jesús González de la presidència de l’associació de comerciants

Silvia Díaz | Montcada
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L’associació Montcada Centre Co-
merç (MCC) va renovar el 14 de 
juliol la seva junta, en un acte cele-
brat a la Casa de la Vila. L’entitat 
la presideix ara Manuel Moreno, 
Juan Fernández n’és el secretari i la 
tresoreria recau en Juan Carlos Ru-
bíes. “El nostre principal objectiu 
és que els consumidors canviïn el 
concepte que tenen del comerç de 
Montcada i entenguin que aquí 
hi ha de tot”, ha destacat el nou 
president de l’MCC, qui, d’altra 
banda, ha agraït la feina de l’execu-

tiva sortint, liderada per l’anterior 
president, Jesús González. La nova 
junta es va presentar oficialment al 

regidor de Comerç, Joan Carles 
Paredes (CiU), en una reunió cele-
brada el 20 de juliol.

D’esquerra a dreta, Rubíes, Moreno i Fernández, fotografiats a la plaça de l’Església

> Els Mossos parlen de seguretat a la llar
El responsable de relacions amb la comunitat de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Montcada i Reixac, Ferran Pinyal (imatge), va oferir el 15 de 
juliol una xerrada sobre prevenció 
al Centre Cívic l’Alzina, en el marc 
de la campanya sobre consells de 
seguretat a la llar que la comissaria 
està duent a terme durant els darrers 
mesos. L’agent va parlar sobre el que 
s’ha de fer en cas de sofrir un robatori 
i també va donar claus preventives a 
la llar i al carrer | SD

> Águilas celebrarà el Dia de Montcada a l’agost
La localitat murciana d’Águilas, agermanada amb el municipi, celebrarà el 22 
d’agost el Dia de Montcada, en el marc de la programació d’espectacles d’estiu. 
L’efemèride tindrà lloc a la plaça Cortijos (22h) i consistirà en una cantada 
d’havaneres. A l’acte està previst que assisteixin membres del Centro Aguileño 
de Montcada però enguany no ni haurà representació del consistori local | SD
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23j l divendres
Festa. De l’escuma com a cloenda de les 
activitats del Casal Infantil de la Ribe-
ra. Hora: 18h. Lloc: Pista esportiva de 
la Ribera.

Festa. Jornada cultural sobre Colòmbia, 
Hora: 15h. Lloc: CC La Ribera. 

24j l dissabte
Sortida. En bici a la platja de Montgat. 
Lloc: Davant del pavelló Miquel Poblet. 
Hora: 18.30h. Organitza: Montcada en 
Bici.

30j l divendres
Concert. D’havaneres amb L’Espingari. 
Hora: 21h. Lloc: Plaça Salvador Espriu. 
Organitza: Associació de botiguers de 
Mas Rampinyo.

28a l dissabte
Presentació. De l’equip del CD Montca-
da. Hora: 19h. Lloc: Estadi de la Ferre ria.

3s l divendres
Festa. De Montcada Vella, amb la III Nit 
Jove. Hora: 21h. Lloc: Carretera Vella 
(veure actes en aquesta pàgina)

Festa. De Terra Nostra, amb la Nit Boja. 

Hora: 21h. Lloc: Plaça del poble (veure 

la resta d’actes a la pàgina 12).

4s l dissabte
Festa. Del desè aniversari del Centre Cí-

vic Can Cuiàs. Hora: 10h.   

5s l diumenge
Presentació. De la UE Can Sant Joan 

Hora: 12h. Lloc: Camp de futbol de Can 

Sant Joan.

7s l dimarts
Inauguració. De l’exposició de dibuix 
i fotografia d’Àngel i Francesc López. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

9s l dijous
Inauguració.  De l’exposició de Víctor 
Mateo. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

11s l dissabte
Commemoració. De la Diada Nacional 
de Catalunya. Hora: 12h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

Agenda
laveu.cat/agenda

diada Nacional de Catalunya
Parlaments i ofrena floral
Organitza: Ajuntament

i Festival paleto Ball
Música i torneig de pales
Organitza: Gatzara i Regidoria 
de Participació Ciutadana

11 de setembre 
plaça de l’església 

17, 18 i 19 de setembre
davant del pavelló miquel poblet

Tel. 935 751 289  |  tancat del 26 de juliol al 8 de setembre

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

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

Exposició 
DE pINTuRA DE 
VÍCTOR MATEO
9 de setembre, 19.30h

Exposició
de pintura 
d’andreu Guàrdia
Fins al 5 de setembre

sala 
principal

EXPOSICIÓ

DE FOTOgRAFIA
dels socis de l’agrupació 
Fotogràfica de montcada 

Fins al 12 de setembre 
sala sebastià Heredia

ajuntament 935 726 474

ambulàncies 061

atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600Te
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>Editorial
plans d’ocupació

Hoy como ayer
He leído el libro La mare de Déu del...
ciment? y he llegado a la conclusión 
de que hoy como ayer el problema es 
el mismo: el dinero ganó a la lógica y 
ahora ha ganado a la salud. Cien años 
después el cemento vuelve a ganar, 
con la pasividad también de la clase 
política. Lafarge ya puede quemar 
residuos: lodos de depuradora con 
sus metales pesados, hidrocarburos 
y pesticidas, harinas cárnicas, restos 
de poda y, me temo, muchas otras co-
sas que no sabremos. Me hace gracia 
la palabra valorizar. Para mí estamos 
quemando y enviando cosas al aire 
que no son inocuas, aunque alguien 
esté interesado en hacérnoslo creer. 
No soy un científico, pero tampoco soy 
tonto y, si tan bueno es, que llenen el 
pueblo de cementeras que valorizan, 
así tendremos un aire sano. Invito a 
los políticos, científicos y responsa-
bles que vengan a vivir a Can Sant 
Joan, la Ribera o Montcada Centro.
Hace 67 años que vivo aquí y ya en-
tonces este pueblo era famoso por el 
polvo de la cementera. Con 100 años 
es difícil que sea una instalación 
puntera y eficiente. Esta multinacio-
nal hará como todas, cuando no ob-
tenga beneficios de la valorización no 
le importarán los puestos de trabajo 
que ahora usa para coaccionar al pue-
blo, cerrará ¡no nos engañemos!
Voy con frecuencia a un pueblo de un 
país europeo donde hay una incinera-
dora muy próxima a núcleos habita-
dos. Es de última generación y ope-
ra a la mitad porque en ese país se 
trabaja para generar menos residuos 
y reciclar, no para generarlos descon-
troladamente y luego quemarlos.
Me da la impresión que la cemen-
tera ha estado contaminando hasta 
ahora con pocos o ningunos controles; 
a veces por fallos humanos, otras por 
fallos técnicos y nunca pasa nada. A 

mí esto no me da confianza para aho-
ra quemar residuos. Pero esto es lo 
que hemos escogido. Sólo nos queda 
seguir respirando aquí o marcharnos. 
Pero también podemos luchar, como 
hicimos para cerrar la incineradora 
¿Por qué ahora no lo hacemos? Se-
guiremos padeciendo enfermedades y 
molestias típicas de la contaminación 
y esperando que la nueva alcaldesa 
haga de la salud pública una priori-
dad, porque ahora parece que no pase 
nada. Yo les quiero dejar a mis nietos 
un pueblo limpio, donde ya no gane 
el dinero.

F. mangas
Montcada

Crisi política i social
A més d’una crisi econòmica, estem 
patint una greu crisi social i política. 
Hem creat una societat consumista i 
materialista que ens converteix en es-
claus dels nostres capricis materials. A 
nivell personal som cada cop més indi-
vidualistes i socialment menys comu-
nicatius. D’aquesta crisi tots en som 
culpables en major o menor mesura, 
segons el grau d’implicació. Els pares 
malcrien els fills obsequiant-los amb 
tots els capricis sense inculcar-los els 
valors de respecte, responsabilitat i es-
forç. Els professors es troben desprote-
gits en la seva difícil tasca, sense unes 
lleis que els amparin davant l’agressi-
vitat dels alumnes i de l’entorn familiar 
i social. Això provoca inhibició i falta 
d’interès i, fins i tot, depressions i al-
tres patologies. Els polítics sembla que 
estiguin vivint en un núvol, desconnec-
tats completament dels problemes que 
angoixen als ciutadans. I, finalment, 
les institucions no legislen ni aproven 
les lleis que els ciutadans necessiten 
i reclamen per posar una mica d’ordre 
en aquest desgavell. Necessitem saba 
nova i aire fresc. Hi ha massa partits 
esquitxats per casos de corrupció, pre-

varicació i tractes de favor, interessos 
de partits i pactes contra natura. Ne-
cessitem persones honestes, treballa-
dores, sensates i coherents, que siguin 
conseqüents amb les seves idees i que 
tinguin ben clar que el seu únic ob-
jectiu ha de ser treballar amb i per al 
poble, sense perpetuar-se en el càrrec. 
Només així es podrà contrarestar el 
desencís i la desafecció dels ciutadans 
per la política.

antoni trias
Montcada

no és això companys
El Tribunal Constitucional ha dictat 
sentència respecte l’Estatut de Ca-
talunya. L’ha mutilat, retocant-lo per 
fer-lo homologable a la Carta Magna 
espanyola. Han pres una decisió, ses 
senyories, que ha obviat el Parlament 
de Catalunya i el Congrés dels Di-
putats, així com un referèndum del 
poble català. Vivim en un Estat on 
existeix la separació de poders però 
em pregunto, quin valor pot tenir la 
sentència d’un tribunal deslegitimat, 
polititzat, mancat de part dels seus 
membres i amb d’altres amb el càr-
rec caducat? Tornem al despotisme 
il·lustrat, aquell que deia allò del go-
vern del poble sense el poble?
Veig amb preocupació la sentència 
castradora del Constitucional i em 
preocupa molt quines conseqüències 
pot comportar pel nostre país. L’auto-
govern nacional, construït amb l’esforç 
conjunt, pot veure’s afectat en els seus 
puntals més importants. Com ara les 
polítiques econòmiques o nacionals, 
vinculades a l’autogovern i la cultura 
pròpia. No vull ni pensar que darrera 
de la sentència hi ha la voluntat de do-
blegar, una vegada més, el poble cata-
là. Imposant-se un centralisme ferotge 
damunt les perifèries. Negant la pos-
sibilitat d’articular un Estat on tothom 
trobi el seu encaix, sense pressions i 

ni servituds excessives. Però aquest és 
un altre tema, tan vell com la relació 
d’Espanya amb Catalunya que ja preo-
cupava i ocupava el poeta, Maragall i 
a Unamuno. Com cantava l’any 1978 
en Lluís Llach, no és això, companys, 
no és això. Ara cal més que mai cridar 
“Som una nació. Nosaltres decidim”, i 
defensar el nostre Estatut.

enric gené
President de la FIHR

¿no sería más fácil?
Como antiguo vecino de la Calle Colon 
he visto desaparecer la antigua cerve-
cería-pícnic de la calle Montiu, cómo 
se cerraban las puertas de la antigua 
biblioteca y veo a diario la degrada-
ción de la zona y el nido de “mierda” 
que han dejado los “saqueadores” del 
local abandonado de la antigua cer-
vecería. ¿No sería más fácil hacer un 
terreno plano donde los vecinos poda-
mos aparcar nuestros vehículos como 
han hecho con la antigua pensión de 
la calle Mayor que tener un terreno 
relativamente grande y cerrado por 
una valla de un metro y medio, que no 
impide el acceso al terreno con el con-
siguiente riesgo para los niños, donde 
se acumulan los desperdicios, ratas y 
vagabundos?
¿No sería más fácil crear unos cuan-
tos puestos de trabajo para limpiar el 
terreno? ¿No sería más fácil dejarlo 
libre para que aquellos que quieran 
abandonar sus vehículos en pleno 
centro puedan hacerlo allí y no en 
medio de la calle? Sin duda, si este 
solar estuviera situado en Mas Ram-
pinyo al lado de la casa del ex alcalde 
no hubiera pasado ni un solo día en 
ese estado. La calle Montiu y la calle 
San Luis también forman parte de 
Montcada i Reixac. No dejemos que 
se degraden más de lo que ya están.

eduardo provencio
Montcada

Mentre una part important de la 
població es troba gaudint de les 
seves vacances laborals o bé és 
a punt de fer-ho, n’hi ha d’altres 
que el que desitjarien és tot el 
contrari, és a dir, poder treba-
llar encara que sigui l’estiu. En 
especial aquelles persones que 
porten una llarga temporada 
a l’atur fent “vacances obliga-
des”. “Qui està a l’atur no està 
content”, explica un dels mont-
cadencs que participa al Pla 
extraordinari d’ocupació que ha 
posat en marxa la Generalitat en 
col·laboració amb l’Ajuntament. 
Gràcies a aquest projecte 64 
persones tindran durant sis me-
sos un contracte de cinc hores 
diàries que els permetrà no no-
més treballar i tenir un sou sinó 
també formar-se, ja que una 
part de l’horari es destina preci-
sament a això. Es tracta no tan 
sols de mantenir ocupats els be-
neficiaris, sinó d’aportar-los un 
valor afegit a través de formació 
vinculada a les tecnologies de 
la informació i la comunicació i 
també a millorar la qualificació 
de personal en el sector de la 
construcció, especialment cas-
tigat per la crisi.
Davant l’actual conjuntura, 
aquest Pla representa una bom-
bolla d’oxigen per a moltes fa-
mílies que es troben en situació 
crítica, encara que les perspec-
tives de futur continuen sent an-
goixants. Quan finalitzin els con-
tractes, molts tornaran a rebre tan 
sols l’ajuda familiar –poc més de 
400 euros– una xifra que, amb 
prou feines, dóna per malviure. 
I tot i que qualsevol ajuda, per 
minsa que sigui, és benvinguda 
a banda de la qüestió econòmica 
hi ha un aspecte que prima tant 
o més i que és l’autoestima. Si 
la situació no es capgira, la crisi 
no només serà econòmica, sinó 
també psicosocial.

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

El proper número, el 17 de setembre

Aparco delante del Ayuntamiento a las 7.50h y la máquina no acepta pago 
hasta las 8h. ¿Por qué? Por otra parte, si aparco a las 13.40h y me paso en 
cinco céntimos me devuelve las monedas y, si no, quedan tres minutos sin 
cubrir y corro el peligro de una multa Mónica Beguer, Montcada.

Arran la seva petició, l’empresa Opciones Viales, que gestiona les zones 
blaves, obre el parquímetre de l’av. de la Unitat a partir de les 7h, enca-
ra que l’estada amb pagament continua sent a partir de les 8h. L’altra 
incidència que ens comenta també ha estat subsanada. Ara, si la quan-
titat que introdueix es passa de les 14h, la màquina expedeix un tiquet 
que serveix per a l’endemà encara que només per a les places de l’av. 
de la Unitat, no per a les que estan operatives també a la tarda. Volem 
agrair-li les seves aportacions ja que han contribuït a millorar el servei | 
M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea Interna (PSC)

el clic

Façanes vives
Encara queden sota algunes teulades 
aquests ornaments que amaguen un 
forat on viuen falciots i pardals. Els pri-
mers, incansables voladors i devoradors 
de mosquits, durant la primavera i l’estiu 
i els segons, durant tot l’any. Façanes vi-
ves les d’abans davant les noves llises i de 
disseny, mars verticals, impermeables a la 
vida i a moments com el protagonitzat per 
aquests dos falciots el 24 de juny en què, 
entre xiscles, anunciaven enamorament i 
potser família. Siguin aquestes línies una 
crida per a que a les noves façanes quedi 
algun forat, decorat al gust, on puguin viu-
re amb nosaltres pardals i falciots. 
David Garcia Can Sant Joan

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

Carles guijarro
Portaveu del PSC

Aposta ferma per la joventut
Una fita històrica s’ha produït a Montcada i Reixac, 
per primera vegada una dona, una dona jove ha 
estat elegida com la màxima autoritat pública de la 
nostra ciutat.
El nostre Partit ha fet una aposta ferma per la joven-
tut i pel gènere. Sempre s’ha dit que la joventut és 
el futur, nosaltres hem volgut que sigui present, ells 
i elles suficientment preparades han d’anar agafant 
responsabilitats per aportar l’impuls i la rauxa que 
caracteritza la joventut.
I per les dones, el nostre grup municipal està format 
per sis dones, una és l’alcaldessa, i tres homes, és 

també una forma de visualitzar aquesta aposta.Per 
força, aquest model ha de portar noves idees, noves 
formes de treball i això, més aviat que tard, es notarà 
en l’acció de govern. Una acció de govern que, sen-
se oblidar el que ja s’ha fet, porti nova saba, esfor-
ços renovats per resoldre els reptes que ens planteja 
una societat cada dia més complexa.
A aquesta feina ens hem posat, amb il·lusions re-
novades, totes i tots els que formem part del Grup 
Municipal Socialista, són molts els reptes però fa-
rem tot el possible per aconseguir els objectius que 
ens hem marcat: reajustar les despeses i atendre de 

manera prioritària les necessitats socials dels nos-
tres conciutadans.
Aprofitem per desitjar unes merescudes vacances 
als que les tinguin i, als que aquí es quedin, un 
bon estiu.

Fin de un curso/principi d’un altre
Con el pleno ordinario del próximo día 29 se 
dará por terminado el presente curso político en 
Montcada i Reixac. Ha sido un curso movidito, 
en el que el PSC ha perdido a sus cabezas de 
lista por dimisión, uno por desavenencias inter-
nas y el alcalde por su presunta implicación en 
el caso de corrupción Pretoria. Con CiU como 
socio de gobierno, que ha permitido y tapado 
estos y otros temas, como la desaparición de las 
antiguas farolas y demás mobiliario de la calle 
Mayor o la gestión de control del CD Montcada, 
con el único objetivo de no perder las poltronas.

Termina un curso que ha estado inmerso en 
una crisis financiera que afecta a muchos de 
los ciudadanos de nuestra localidad y donde 
el gobierno municipal de PSC-CiU no ha sabi-
do responder con seriedad, con la eliminación 
del gasto innecesario, con un mayor control en 
las prioridades del gasto corriente y una mayor 
eficacia en la gestión de los proyectos millona-
rios realizados con los fondos estatales que, en 
algunos casos, han causado graves daños al 
comercio local y donde no han supuesto la con-
tratación de los parados de Montcada.

Aquest curs també termina amb una protes-
ta majoritària contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, que 
suposa una retallada considerable a la columna 
vertebral i als principals eixos de l’Estatut i ha 
suposat una retallada al nostre horitzó nacional i 
d’autogovern sense respectar la voluntat del po-
ble de Catalunya expressada democràticament 
en referèndum.

Orgullosos de ser españoles
El 11 de julio fue un día inmenso para todos los es-
pañoles. La selección española de fútbol hacía his-
toria convirtiéndose en campeona del mundo. En 
Montcada, Barcelona y en todas las ciudades de 
Catalunya y España las calles se llenaron de bande-
ras españolas. Libremente y sin ser convocados por 
nadie decidimos salir a la calle a celebrar la victoria 
de nuestra selección: la española. Ésta es la Cata-
lunya real: millones de catalanes que nos sentimos 
orgullosos de ser catalanes y españoles. Por eso no 
entiendo que los gobernantes actuales renieguen 
de su propia sangre, de sus antepasados, para re-

clamar una Catalunya independiente. Y por eso no 
acepto que nadie nos dé lecciones de catalanidad 
y, mucho menos, que no se respete a los cientos de 
miles de catalanes que votamos al PP. El gobierno 
tripartito con la ayuda de CiU se han embarcado en 
un bucle melancólico del que los problemas reales 
de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la 
inseguridad, la inmigración… no forman parte. Las 
prioridades de la gente son otras y nuestro concepto 
de Cataluña y de España no tiene nada que ver con 
el que expresan esos dirigentes acomplejados socia-
listas y convergentes. Sorprende que los “conversos” 

se vuelven mucho más extremistas y radicales en la 
defensa de principios que no les son propios, quizás 
por intereses electorales o por principios totalitarios 
o… ¡Quién sabe a qué se debe tanto desprecio! Sólo 
el PP se siente orgulloso de pertenecer a una Ca-
talunya plural dentro de una España constitucional. 
Ésta es nuestra historia y éste debe ser nuestro fu-
turo. Y no la reivindicación continua y la protesta en 
lugar de trabajar unidos de la misma manera que 
hicieron los jugadores de la selección española para 
ganar el mundial y hacer que millones de personas 
nos sintamos muy orgullosos de ser españoles.

Xoc de legitimitats
La moció contra la sentència del Tribunal Constitu-
cional en relació l’Estatut de Catalunya, aprovada per 
àmplia majoria en el darrer ple del dia 8 de juliol, 
deixava clara una voluntat: Som una nació. Nosaltres 
decidim. La sentència del TC  ha representat un xoc 
de legitimitats. A un costat, la legitimitat del poble de 
Catalunya ja expressada a les urnes per referèndum, 
que el va aprovar per majoria, a l’altre costat, 10 
magistrats d’un alt tribunal fortament desprestigiat 
i convertit en camp de batalla dels interessos dels 
grans partits espanyols. La meva pregunta: Aquests 
partits són demòcrates o només són constituciona-

listes? En sentit estricte, “la democràcia és una for-
ma de govern, en la qual les decisions col·lectives 
són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de 
participació directa o indirecta que confereixen legi-
timitat als representants”. Aquests partits, en canvi, 
creuen només en una llei marc la “Constitució” i la 
fan inamovible i, per tant, si no t’agrada el que com-
porta, calles i acates. Però en democràcia cap llei 
és inamovible, sinó que aquestes s’han de posar al 
servei de la ciutadania, i han d’estar fetes per donar 
resposta a una societat canviant amb nous reptes. 
Els que creiem en la democràcia així ho entenem. 

Sabem què significa acceptar la voluntat col·lectiva 
majoritària, –ens agradi o no– i que els interessos i 
necessitats canvien i esdevenen voluntats diferents 
que han de tenir mecanismes per poder ser expres-
sades i portades a la pràctica. Hi ha qui és “federalis-
ta i demòcrata”, o “autonomista i democràta”, o “re-
gionalista i demòcrata”, fins hi tot conec gent, que és 
“unionista i demòcrata”... Esquerra, en aquest sentit, 
és un partit “Independentista i demòcrata”. Els que 
no van donar suport a la manifestació del 10 de 
juliol o fan orelles sordes a les seves reivindica-
cions són partits “Unionistes i... ?”.

eva garcía
Portaveu del PPC

Josep m. gonzález
Portaveu d’ICV-EUiA

Montcada en positiu

Joan maresma
Portaveu de CiU

marta aguilar
Portaveu d’Esquerra

No està de moda defensar la política i els polítics. 
Diversos estudis i enquestes posen de manifest que 
“els polítics” constituïm uns del problemes que els 
ciutadans identifiquen entre els més preocupants 
del país. L’atur, la inseguretat, l’economia... i els 
polítics!
Doncs bé, en aquests moments necessitem a la 
política i als bons polítics més que mai. Polítics se-
riosos i compromesos, perquè de la seva capacitat 
i de la seva responsabilitat depenen la solució dels 
problemes que ens afecten. Aquesta defensa és difí-
cil. La llarga llista d’actuacions, comportaments que 

ens han arribat des del món de la política no aju-
da a visualitzar-la com una referència positiva. Però 
també és cert que només afecta uns quants polítics, 
perquè al marge d’aquests, altres, molts d’altres in-
tentem desenvolupar la nostra funció amb l’únic i 
exclusiu objectiu de la defensa de l’ interès públic.  
Precisament perquè la crisi és profunda, necessita-
rem de la política per a fer-hi front. Quan més com-
plexa sigui la situació a la nostra ciutat, més necessi-
tarem dels bons polítics per trobar solucions.
No és temps dels polítics amb poca experiència, 
molt sovint atrinxerats en iniciatives populistes de 

partit fins i tot carregades de bones intencions. 
En moments en què els partits polítics estan molt 
qüestionats, és l’hora dels polítics persones i no dels 
partits polítics. És l’hora de més confiança –exigent 
i vigilant– amb els polítics que intenten estar a prop 
de la gent. Aprofito per desitjar-vos unes molt bones 
vacances d’estiu!
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CAMPAnyA ARqUEOLÒGICA 2010

Les Maleses, pont d’unió 
entre l’interior i la costa

Cultura
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‘EL BASAR’ DEIXA DE FER-SE 
La conjuntura econòmica obliga a 
suprimir el Premi de Microrelats

pàg. 26

I FESTIVAL pALETO BALL
El grup Gatzara impulsa una nova 
iniciativa adreçada als joves
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Moment en què es fa l’aixecament d’un fragment d’ànfora localitzat a la casa de l’extrem nord

Cada vegada pren més força la 
teoria que el poblat ibèric de Les 
Maleses, situat al punt més alt 
de la Serralada de Marina –el Pi 
Candeler–, era un centre neuràl-
gic de l’activitat comercial entre 
els pobles de l’interior i els de 
la costa mediterrània. Dues cir-
cumstàncies abonarien aquesta 
afirmació: d’una banda, la seva 
ubicació, que suposava un gran 
domini visual del Barcelonès, el 
Vallès i el Maresme i, de l’altra, 
la gran quantitat de material de 
transport localitzat al poblat, 
sobretot ànfores, dissenyades 
per als viatges en vaixell. “Per 
tot això creiem en la possibi-
litat que Les Maleses fos un 
nucli estratègic dintre dels po-
blats de l’entorn”, ha remarcat 
la directora del Museu i de les 
excavacions,  Mercedes Durán. 

Nous descobriments. La desena 
campanya ar queo lògica, realit-
zada entre el 28 de juny i el 16 
de juliol, ha permès continuar 
investigant dues de les troballes 
més recents, un edifici de grans 
dimensions, situat a l’extrem 

nord del poblat, i un centre 
de trans formació metal·lúrgica,          
que     va aparèixer fa dos anys 
des prés d’excavar el paviment 
d’una de les cases. “En el pri-
mer cas, la gran quantitat de 
ceràmica trobada i l’elevat 
nombre d’habitacions, més 
d’una desena, fan pensar que 
es tracta d’un edifici comú o 
la casa d’alguna família d’èlit 
del poblat, fet que no podem 
confirmar fins que analitzem 
les restes de material”, ha 
explicat l’arqueòloga Gemma 
Hidalgo. A l’extrem d’aquesta 
gran vivenda, s’han trobat les 
restes del que podria ser una 
torre de vigilància, típica de tots 
els poblats íbers. 
Pel que fa a la casa del ferrer, on 
es va localitzar un forn de reduc-
ció del metall amb restes d’escò-

ria, en aquesta campanya s’han 
localitzat estructures associades 
a l’activitat, “com el sistema de 
clavegueram en el límit de la 
muralla, on s’haurà de conti-
nuar excavant”, ha assenyalat 
l’arqueòleg Dani Moly. 

Nova cronologia. Les campanyes 
que es fan cada any –amb el su-
port del Consorci de la Serrala-
da de Marina– permeten afinar 
cada vegada més la cronologia 
del poblat. Si fins ara es creia 
que datava del segle III a.C, no-
ves dades indiquen que podria 
ser anterior. Així es desprèn de 
les restes d’una llar de foc tro-
bades sota el paviment d’una 
de les cases. Les conclusions  
definitives de la campanya ar-
queològica 2010 es presentaran 
al febrer.

Les noves troballes confirmen la importància estratègica del jaciment ibèric

Laura Grau | Serralada de Marina

A l’extrem nord del 
poblat s’han trobat les 
restes d’una possible 
torre de vigilància

Excavar, picar, rascar, palejar, 
netejar i garbellar són algunes de 
les accions més habituals del tre-
ball arqueològic sobre el terreny. 
Són feines lentes i feixugues que 
cada any es veuen recompensa-
des per alguna troballa que per-
met als arqueòlegs reconstruir 
l’urbanisme del poblat de Les 
Maleses i confirmar la seva im-
portància estratègica. En aques-
ta tasca cada any col·labora un 
grup d’estudiants de l’institut 
Montserrat Miró (a la foto), que 

la directora del Museu i professo-
ra d’Història del cen tre, Mercedes 
Durán, s’ocupa de reclutar. Co-
bren 18 euros al dia per treballar 
al jaciment durant les tres setma-
nes que dura la campanya, de di-
lluns a divendres, de 15h a 21h. 
Tot i que no tenen clar que aquest 
sigui el seu futur professional, re-
coneixen que l’experiència és in-
teressant i que, en algun moment, 
han sentit l’emoció de rescatar 
d’entre les pedres un fragment 
del passat | LG

> un tastet del món de l’arqueologia
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Vías assumeix les obres 
de reparació de l’espai

Operaris de l’empresa Vías, 
responsable de la construcció 
de la segona fase del complex 
Montcada Aqua –que acull la 
Biblioteca Elisenda de Montca-
da i el nou teatre– han comen-
çat les obres de reparació de 
les deficièn cies detectades en 
el sistema d’evacuació d’aigües 
pluvials  i de climatització, que 
van causar goteres a les plantes 
tercera i quarta –que acullen 
el teatre i els camerinos. Vías 
dóna resposta així a la recla-
mació oficial que va presentar 
l’Ajuntament –corroborada per 
la direcció facultativa de l’obra– 
dintre del període de garantia 
que cobreix l’arrajament de 
qualsevol vici ocult relacionat 
amb el procés de construcció. 

Seguiment. Segons el director 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Albert Barenys, els treballs es 
duran a terme durant tot l’estiu 
i inclouran la substitució de tots 
els elements que les filtracions 

han fet malbé. “Farem un se-
guiment exhaustiu de l’actua-
ció per tal que les solucions 
que s’adoptin siguin definiti-
ves”, ha afegit Barenys. L’altre 
problema que ha de resoldre 
Vías és el de la xarxa de saneja-
ment que va obligar a tancar un 
servei de la primera planta. Les 
avaries no han alterat el funcio-
nament de la biblioteca que ja 
ha començat l’horari d’estiu, de 
dilluns a divendres de 16 a 21h, 
i el dimarts també de 10 a 14h.

bIbLIOTECA ELISEnDA DE MOnTCADA

Laura Grau | Pla d’en Coll

Els treballs, que ja han començat, s’allargaran durant l’estiu

Una de les goteres que es repararà

una exposició retrospectiva dóna a 
conèixer l’obra d’Andreu guàrdia
L’autor moncadenc va morir al 2008 i la seva pintura estava influïda pel surrealisme

CASA DE LA vILA

Fins al 5 de setembre es pot vi-
sitar a la Casa de la Vila una 
exposició de pintura del mont-
cadenc Andreu Guàrdia, que 
va morir al 2008 a l’edat de 52 
anys. La inauguració, feta el 20 
de juliol, va comptar amb un 
gran nombre de familiars, amics 
i coneguts del pintor, la majo-
ria veïns de Mas Rampinyo, el 
barri que el va veure néixer i 
créixer. També hi van assistir 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), l’alcaldes sa, M. 
Elena Pérez (PSC), i la vídua 
de l’artista, M. Rosa Ramon 
qui, visiblement emocionada, 
va donar les gràcies als assis-
tents i va destacar que exposar 
a Montcada centre era un dels 
somnis del seu marit, que ja 
havia exhibit part de les seves 
obres a la seu de La Unió de 
Mas Rampinyo i a Ripollet. 

Llibertat creativa. Un dels amics 
del pintor, Fidel Casajuana, va 
ser l’encarregat de recordar la 

figura de Guàrdia i repassar la 
seva obra, caracteritzada per la 
llibertat creativa: “Li agrada-
va materialitzar les idees que 
provenien de la seva imagi-
nació i es negava a pintar per 
encàrrec”. Gran admirador de 
l’estil de Salvador Dalí, bona 
part de les obres de l’exposició 
tenen una clara influència de 
l’artista surrealista. Segons Ca-

sajuana, “Guàrdia va beure 
de diverses fonts artístiques, 
però no tenia un estil definit, 
a cadascun del seus quadres 
li donava el seu toc perso-
nal”. Agent d’assegurances de 
professió, pintava de forma au-
todidacta i sovint utilitzava la 
fotografia com a punt de parti-
da de les seves obres, la majoria 
fetes a l’oli. 

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta,  Amèlia Morral, la vídua, M. Rosa Ramon, i l’alcaldessa, M. Elena Pérez
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“L’observador ha d’aprendre 
a mirar el quadre com una re-
presentació gràfica d’un estat 
d’ànim i no com una represen-
tació d’objectes”. Aquesta frase 
de Kandinsky resumeix el que 
significa la pintura per a Víctor 
Mateo (Tànger, 1945), artista 
que obrirà la temporada d’expo-
sicions de l’Auditori Municipal el 
9 de setembre (19.30h). Mateo es 
va formar artísticament a Cana-
dà, sota la influència de l’Action 
Painting.  “Em deixo portar pels 
estats d’ànim i la força dels co-
lors, sense gaire intervenció del 
pensament conscient, fins que 
la composició arriba a un punt 
d’equilibri”, ha explicat. 

Ofertes.  Des del 1986 l’artista viu 
a Barcelona. Ha guanyat diversos 
pre mis i ha exposat a galeries del 
Canadà, Japó, Marroc i diferents 
ciutats d’Amèrica Llatina, Estats 
Units i Europa. La mostra que 
presenta a Montcada recull obres 
seves dels últims 15 anys. 

La urbanització d’El Bosc d’en Vilaró, a Vallençana, va viure la seva festa ma-
jor entre els dies 9,10 i 11 de juliol. La festa va arrencar amb una batukada 
(a la fotografia) i va incloure un ball de nit amb l’orquestra Mar Salada, un 
sopar popular, un espectacle de varietats, un festival de play backs per a la 
gent gran i l’actuació dels grups locals Bolívar Rock i Elmo Sedean | LR

> El Bosc d’en Vilaró viu la seva festa major

> L’Afotmir exposa al Kursaal fins al setembre
Membres de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (Afotmir) expo-
sen a la sala Sebastià Heredia del Kursaal una mostra d’imatges de temàti-
ca i tècniques diverses, que ja es va poder veure anteriorment a la seu de 
l’entitat, ubicada al Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo | LR

PInTURA

El pintor d’origen marroquí Víctor 
Mateo exposa a l’Auditori Municipal 
L’artista es va formar artísticament a canadà sota la influència del moviment action Painting

Víctor Mateo, al seu estudi, davant d’una de les obres en què està treballant actualment

Laura Grau | Redacció
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> Itaca Band actuarà a la festa de gallecs
Gallecs celebra la seva festa major entre el 23 i el 25 de juliol amb un 
ampli programa d’activitats, alguns de caràcter reivindicatiu en defensa 
d’aquest pulmó verd del Vallès. La banda montcadenca Itaca és un dels 
grups convidats al II Festival Botifarra a la Crisi, juntament amb La Limon-
cello i Green Valley (el 23, a les 23h, a la plaça de l’Església). Per als més 
menuts, s’ha programat festa de l’escuma i pallassos (el 24, a les 17h). El 
25 hi haurà castells, sardanes i havaneres | LR

La Fundació Cultural  
prepara el 25è aniversari

La Fundació Cultural Montca-
da ha començat a preparar la 
celebració del seu 25è aniver-
sari cara la propera temporada. 
La presidenta, Núria Cervera, 
va anunciar que s’organitzaran 
activitats especials “ajustades 
a l’actual conjuntura econò-
mica marcada per la reduc-
ció de les subvencions que 
l’Ajuntament destinarà a les 
entitats”.
L’associació va cloure el pro-
grama activitats del curs 2009-

2010 amb una trobada de socis 
el 14 de juliol al seu local, en el 
decurs de la qual l’artista Ma-
nel Lahoz va lliurar una de les 
seves escultures a la Fundació. 
Cervera va valorar positiva-
ment la temporada, on destaca 
la bona acollida del llibre d’in-
vestigació històrica ‘La Mare de 
Déu... del ciment’, dels cronistes 
locals Ricard Ramos i Josep Ba-
cardit, que va ser la publicació 
de temàtica local més venuda 
en la darrera Fira de Sant Jordi 
de Montcada.

EFEMèRIDE

Silvia Alquézar | Montcada

L’escultor Manel Lahoz regala una de les seves obres a l’entitat

D’esquerra a dreta, Josep Bacardit i Núria Cervera, de la Fundació Cultural, i Manel Lahoz 
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El 7 de setembre s’inauguren a la 
Casa de la Vila dues exposicions, 
una de dibuix i pintura del mont-
cadenc Àngel López i una altra 
de fotografia del seu fill, Francesc 
López, metge de professió. Àngel 
López, de 87 anys, és un gran 
aficio nat al dibuix i a la pintura, 
però mai no havia fet cap exposi-
ció. La mostra de Francesc López 

recull les imatges d’una expedició  
al Karakorum (Paquistà) de la 
qual   va formar part al 1997. A 
més de fotografies, també inclou 
un documental sobre el viatge i 
diversos objectes d’artesania lo-
cal. “Em fa molta il·lusió exposar 
amb el meu pare, que sempre ha 
mostrat una habilitat especial 
pel dibuix”, ha dit López | LG

> Dibuixos i fotos d’àngel i Francesc López
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nOvA InICIATIvA

gatzara organitza la primera edició 
del Festival paleto Ball per a joves 
Les activitats tindran lloc davant del pavelló Miquel Poblet els dies 17, 18 i 19 de setembre

Amb el nom de Gatzara, un 
grup de joves de Montcada i 
els responsables del Cafè Co-
lon de l’Abi, el bar restaurant 
Danubio i el Boulevard Cafè, 
han constituït una nova entitat 
que té per objectiu dur a terme 
propostes adreçades als joves. 
L’associa ció ha començat a pre-
parar l’activitat amb la què es 
donarà a conèixer: el I Festival 
Paleto Ball, que tindrà lloc els 
dies 17, 18 i 19 de setembre da-
vant del pavelló Miquel Poblet. 
El programa inclourà concerts 
cada nit –de moment estan con-
firmats grups com Itaca Band i 
Rami, de Montcada, i Citxileo, 
de Sant Cugat– i un torneig de 
pales per parelles durant el dia. 
També es podrà fer acampada 
i participar en diferents propos-
tes lúdiques, com un concurs 
de disfresses i sessions  de paint 
ball, entre d’altres. 

Propostes. L’espai disposarà 
de   servei de bar i farà ofertes 

gastronòmiques com vermuts-
concert i botifarrades a preus 
populars. “La iniciativa pre-
tén ser una oferta original i 
divertida per als joves i hem 
triat el joc de les pales perquè 
tothom hi ha jugat alguna ve-
gada”, ha explicat Xavier Fer-
nández, del Boulevard Cafè. 
Les inscripcions  al torneig cos-
ten 11 euros per parella i ja es 

poden fer al correu paletoball@
hotmail.com. Hi haurà un primer 
premi de 500 euros i un segon 
de 300. L’associació Gatzara, 
que recupera el nom d’una fes-
ta juvenil dels noranta, ha fet 
una crida entre les entitats que 
vulguin col·laborar en el festi-
val que compta amb el suport 
de la Regidoria de Participació 
Ciutadana.

Laura Grau | Redacció

FESTES MAJORS

Terra Nostra, Montcada Vella i Can 
Cuiàs preparen el programa d’actes
Les cites festives, previstes al setembre, ofereixen propostes per a tota mena de públic

El barri de Terra Nostra inaugu-
ra el calendari de festes majors 
el 3 de setembre amb una nova 
edició de la Nit Boja (21.30h), 
un dels actes més multitudina-
ris del programa, on també des-
taquen la tradicional Festa del 
Fanalet, el correfoc i el ball de 
nit amb orquestra (el 4, a par-
tir de les 21h). El 5, hi haurà la 
Baixada de Carretons, els con-
cursos de paelles i de pastissos  
i un sopar de germanor a la 
plaça del Poble, escenari de la 
majoria d’actes. Completen el 
programa el concert d’havane-
res del dia 10 i la trobada de 
puntaires i el torneig d’escacs, 
el dia 11. 

Propostes. Montse Sán chez, de 
l’AV de Terra Nostra, ha des-
tacat que la festa es farà “grà-
cies a la col·laboració d’una 
comissió de voluntaris, ja que 
no som prou gent a la junta”. 
La fi de festa coincidirà amb la 
celebració del desè aniversari 
del Centre Cívic l’Alzina l’11 

de setembre, amb animació in-
fantil al matí i un sopar. 
Els dies 3 i 4 de setembre  
Montcada Vella també celebra 
la seva festa anual. L’AV aposta 
el primer per la tercera edició de 
la Nit Jove, amb la participació 
de grups locals. Les activitats 
infantils, com una festa de l’es-
cuma, un taller de correfoc, una 
xocolatada i una sessió d’infla-
bles, es concentre el segon dia. 

Clourà el programa un ball de 
nit amb l’orquestra Eduard & 
Trifàssic Grup.
El barri de Can Cuiàs comen-
çarà les festes el 17 de setembre 
amb una cercavila i una disco-
teca mòbil.  El 18 i 19 hi haurà 
la tradicional arrossada popu-
lar, el festival de play-backs, la 
mostra de dansa del Grup de 
Dones i el ball del fanalet amb 
orquestra, entre d’altres.

Una de les actuacions de la darrera edició de la Nit Boja, plat fort de la festa de Terra Nostra

Laura Grau | Redacció
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La banda de samba i reggaee Citxileo és un dels grups convidats del I Festival Paleto Ball 
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el retro-visor
Jaume Aregall

Fundació Cultural

Arriben les vacances d’estiu i els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local aconsellen extremar 
la seguretat als domicilis durant la nostra ab-
sència. Aquests cossos de seguretat disten en 
el temps i en les formes d’una altra figura, la 
del sereno, el funcionari encarregat de la vigi-
lància nocturna en els pobles. A la Montcada 
del 1938, el sereno va rebre un encàrrec in-
sòlit, segons es desprén d’una acta municipal. 
El conseller Manuel Tomás notificava al sereno 
que en algunes parets del carrer havia apare-
gut la creu gammada i li ordenava que estigués  
alerta per localitzar els “elements feixistes” que 
havien fet les pintades. Un altre conseller ad-
vertia que a les nits s’havia observat la presèn-
cia d’un automòbil desconegut pel poble. 

Misteris. Qui va fer les pintades? Qui viatjava 
en aquell vehicle? No ho sabem, però el cert és 
que aquest fet d’ordre públic va coincidir en el 
temps amb un episodi inèdit de la nostra histò-
ria: la presència d’un grup local del Partit Nazi 
al 1936 a Montcada, un dels vint que existien 
a Catalunya segons afirma el periodista Jordi 
Finestres en un article publicat a la revista Sà-
piens. Aquests grups actuaven amb la voluntat 
d’estendre el seu ideari entre la colònia alema-
nya que vivia al nostre país –xifrada en prop de 
deu mil persones. Els documents trobats per 
Finestres es poden consultar a l’Institut Inter-
nacional d’Història Social d’Àmsterdam.

Històries del sereno a Montcada
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El premi de microrelats ‘El Basar’ 
se suprimeix per falta de recursos

El Premi de Microrelats ‘El Ba-
sar’ que Montcada Comunicació 
va impulsar fa sis anys, arriba 
al final del seu camí a causa de 
l’actual conjuntura econòmica 
que, en paraules del seu gerent, 
Lluís Maldonado, “fa inviable 
la convocatòria del certamen 
a partir de la pròxima tem-
porada”. El context també fa 
impossible assumir el compro-
mís de publicar l’antologia de 
microrelats de la guanyadora de 
la sisena edició, Mireia Manza-
no. Sí que es publicarà l’anto-
logia d’Antonio Serrano Cueto, 
el guanyador de l’anterior, que 
veurà la llum a l’octubre amb el 
títol ‘Fuera pijamas’.

Context de crisi. “No ha estat 
una decisió fàcil, però l’hem 
hagut de prendre per ade-
quar-nos al pla d’austeritat 
que l’Ajuntament aplicarà 
després de l’estiu”, ha afegit 
Maldonado, qui no descarta en 
un futur reprendre l’organitza-
ció del certamen si les circums-

tàncies econòmiques  ho perme-
ten. El Premi va ser una aposta 
de Montcada Comunicació per 
la cultura i, concretament, la 
seva aportació a la difusió d’un 
gènere literari desconegut per a 
molts, el microrelat. El concurs 
va tenir molt bona resposta des 
de bon començament i any rere 
any va incrementar la xifra de 
participants, que en la darrera 
edició va arribar al seu rècord, 
1.500. Un dels principals atrac-

tius del concurs per als autors, 
a banda de la dotació econò-
mica del premi –patrocinat per 
Lafarge Cementos i l’editorial 
DeBarris–, era la possibilitat 
de publicar la seva obra en el 
llibre recopilatori del final de 
la convocatòria. El concurs ha 
comptat amb un jurat d’excep-
ció format pels crítics i escrip-
tors Juan Antonio Masoliver i 
Sònia Hernández i el crític Fer-
nando Valls.

MOnTCADA COMUnICACIÓ

Laura Grau | Redacció

El certamen s’ha fet durant sis anys de forma ininterrompuda i amb molta participació

Mireia Manzano, guanyadora del darrer certamen’, amb César Romero, un dels finalistes

Una felicitació nadalenca de les típiques que repartia el sereno per les festes

Als anys trenta, el funcionari va rebre l’encàrrec de trobar els autors d’unes pintades nazis
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El CD Montcada ja té plani-
ficada la temporada vinent. 
En l’aspecte estrictament es-
portiu, el nou entrenador verd 
és Iván Rodríguez, provinent 
de l’Horta, que substitueix a 
la banqueta el tècnic Jaume 
Creixell. Pel que fa a la planti-
lla, han confirmat la seva conti-
nuïtat Salvanyà, Miki, Norbert, 
Pacheco i Antón, mentre que 
són baixa Jimmy, Carrión, Xavi 
García, Serrat, Remo i Pol. Per 
ara, el Montcada ha fet dos fi-
txatges: el defensa Jordi Mir, 
procedent del Llagostera, i el 
davanter Jordi Giráldez, del Vi-
lassar. Dels set jugadors juvenils 
que han passat a ser amateurs, 
tres s’incorporen al Sant Joan, 
mentre que la resta començarà a 
entrenar amb el CD Montcada. 
  
Pretemporada. L’equip verd co-
mençarà a entrenar el 2 d’agost 
i el primer matx amistós serà el 
dia 14, a les 20h, contra el Mas-
nou, de Tercera Divisió, a l’estadi 
de la Ferreria. El dia següent, el 
conjunt local visitarà el camp del 
Júpiter, de Preferent (19h). El 19, 
visitarà el camp d’El Prat, (19h).
El 21 d’agost, el CD Montcada 
torna a jugar a casa contra el pri-
mer equip de la UE Gramanet a 
les 20h. La presentació oficial de 
la plantilla a l’afició serà el dia 28, 
a les 19h, a l’estadi de la Ferreria. 

Els verds disputaran un amistós 
contra el Ripollet, de Preferent, 
a partir de les 20h. L’objectiu del 
club verd per a la pròxima cam-
panya serà “mantenir la catego-
ria, un repte difícil, però lluita-
rem amb la mateixa il·lusió 
de sempre”, ha dit el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
El CD Montcada tindrà la tem-
porada vinent un pressupost 
bastant més reduït que en anys 
anteriors a causa de la difícil con-
juntura econòmica general i del 
deute que arrossega l’entitat, que 
ascendeix a 155.000 euros. El 
club disposarà d’un pressupost 
de 82.000 euros. La junta direc-
tiva va fer saber als socis durant 
l’assemblea general del 15 de ju-
liol, feta a la Casa de la Vila, que 
el club adquireix el compromís 
de no dependre econòmicament 
de l’Ajuntament. Respecte a la 
temporada anterior, el club verd 
espera que el consistori  busqui 
una solució al deute de l’exercici 
2009-10 que, segons el club, es 
va tancar amb un balanç negatiu 
de 55.000 euros. L’entitat encara 
no ha pogut pagar les cinc men-
sualitats que li deu a la plantilla 
de la temporada que ha acabat. 
El CD Montcada manté com a 
patrocinador l’empresa Cons-
trucciones Alcaraz. D’altra ban-
da, la directiva ha incorporat a 
la junta Francisco Mesa, Jordi 
Torres i Joan Castillo.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTbOL. PRIMERA CATALAnA

Esports
laveu.cat/esports

OpEN D’ESCACS
El Gran Mestre cubà Lázaro 
Bruzón obté el títol de campió 
del torneig montcadenc

CICLISME
Anna Villar guanya el Campionat 
d’Espanya en la modalitat de Rally 
en bicicleta de muntanya

pàg. 29 pàg. 28

El CD Montcada planifica un equip 
amb l’objectiu de la permanència 
El club verd tindrà un pressupost bastant més reduït que en anys anteriors que ascendeix a 82.000 euros
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El migcampista Javier Carrión és un dels jugadors que se’n va del CD Montcada

FUTbOL SALA

Sílvia Alquézar | Redacció

El Mausa no 
puja i jugarà de 
nou a primera B

L’FS Mausa Montcada no ha 
pogut complir el somni de 
l’ascens i, la temporada vinent, 
tornarà a jugar a Primera B. 
El club local –que va acabar la 
lliga al tercer lloc del Grup Pri-
mer– mantenia viva l’esperança 
de poder pujar gràcies a les re-
núncies d’equips de categories 
superiors, però no ha estat pos-
sible perquè enguany la Fede-
ració Espanyola de Futbol Sala 
ha decidit fer un únic grup de 
Divisió de Plata, amb la qual 
cosa només ascendeixen els pri-
mers classificats de Primera B. 
“Ho intentarem la campan-
ya vinent”, ha dit l’entrenador, 
Juan Antonio Jaro. El Mausa 
ha incorporat el pivot Adrià 
Espallargues i l’ala-pivot Ge-
rard, tots dos del Barça, a més 
dels ales Pol i Alegret, del Bos-
co Rocafort. Han causat baixa 
David del Corral ‘Bola’ i Javier 
Vázquez. El Montcada, que 
tornarà a jugar al Grup I de Pri-
mera B, començarà a entrenar 
el 26 d’agost. La presentació de 
tots els equips de club a l’afició 
tindrà lloc el 18 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet. 

 El Sant Joan fa un equip per tornar a Primera

La UE Sant Joan Atlètic co-
mençarà a entrenar el 18 
d’agost i farà la presentació 
oficial de la plantilla el 5 de 
setembre en un triangular al 
camp municipal del barri. Així 
ho va comunicar la directiva als 
socis en l’assemblea general 
feta el 15 de juliol. L’objectiu 
de l’entitat serà recuperar la 
categoria perduda enguany 
i tornar a Primera Territorial. 
L’equip, que seguirà entrenat 
per Oswaldo Leboso, ha que-
dat enquadrat al Grup Novè de 

Segona. La lliga s’iniciarà el 12 
de setembre a casa contra La 
Torreta. Respecte a l’aspecte 
econòmic, el Sant Joan espera 
renovar l’acord econòmic amb 
l’empresa cimentera Lafarge 
i poder mantenir els 32.000 
euros de pressupost. El presi-
dent, Pepe González, s’ha mos-
trat optimista sobre el futur de 
l’equip: “La idea és acabar en-
tre els primers perquè la pròxi-
ma temporada hi haurà una re-
modelació al futbol territorial”, 
ha dit el directiu | SA

El Mausa seguirà jugant a Primera B
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La prova es va disputar el 18 de juliol a Montjuïc   

La montcadenca Anna Villar, de 
l’Ayala Syncros Team, s’ha pro-
clamat campiona d’Espanya de 
Rally en bicicleta de muntanya. 
La prova, que es va disputar el 
18 de juliol a Montjuïc, consistia 
a donar tres voltes a un circuit de 
6 quilòmetres amb molts revolts, 
combinant zones d’asfalt i terra, 
en alguns punts molt relliscosos. 
Al principi, la corredora balear 
Margarita Fullana va sortir en 
primer lloc, seguida per Anna 
Villar i Rocío Gamonal, que 
mantenien un duel que es va de-

cantar per la ciclista montcaden-
ca. A meitat de la segona volta, 
Villar va començar a retallar 
distàncies amb Fullana. Quan 
va agafar la balear, la montca-
denca no s’ho va pensar dues 
vegades i, veient que la prime-
ra no tenia bon pedaleig, Villar 
va aprofitar per fer un canvi de 
ritme caçant a Fullana. La ciclis-
ta local va iniciar l’última volta 
com a líder de la competició, un 
lloc que ja no va abandonar fins 
a la meta. “Estic orgullosa i sa-
tisfeta de la cursa que he fet, 
sempre rodant en posicions de 

podi i molt concentrada. Quan 
he vist l’ocasió, no he dubtat a 
atacar. Ha sortit fenomenal”, 
ha indicat Villar. La corredora 
local afegeix aquest títol al pal-

marés d’aquesta temporada du-
rant la qual també ha guanyat 
el Campionat de Catalunya de 
Rally, el de Marató i el Super-
prestigi Massi-Open Espanya. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

bICICLETA DE MUnTAnyA

Anna Villar, campiona 
d’Espanya de Rally 

La primera edició de la Marxa 
Vall de Cardós (Pallars Sobirà) 
–organitzada pel Centre Ex-
cursionista de Montcada, El 
Cim, i el Club d’Esquí Vall de 
Cardós– ha estat un èxit. Amb 
55 participants, la prova es va 
fer el 4 i el 5 de juliol per un 
recorregut de 42 quilòmetres 
amb un desnivell acumulat de 
2.425 metres. El primer classi-
ficat va ser Manel Molina, amb 
un temps de 5 hores, 58 minuts 
i 36 segons, seguit per Albert 
Viñals, que va invertir un mi-
nut més. La marxa constava 
de dos grups: una per a mar-
xadors adreçada a les persones 
que completaven el trajecte 
total en un temps inferior a 12 
hores i una segona per a cami-
nadors sense ànim de compe-

tició. “Tenint en compte les 
dificultats de les distàncies i 
sent la primera experiència 
lluny de casa, ho considerem 
tot un èxit”, ha indicat el presi-
dent d’El Cim, Alfred Canals, 
qui ha agraït el suport de les 
institucions de la Vall.

Manel Molina s’adjudica 
la I Marxa Vall de Cardós

MUnTAnyA

Sílvia Alquézar  | Redacció

La prova, organitzada pel cim, ha estat un èxit d’inscrits

El CEAV organitza el 19 de setembre 
una caminada a la Serralada Marina

El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), amb seu a 
Can Sant Joan, organitza el 
19 de setembre una caminada 
popular de 16 quilòmetres pel 
Parc de la Serralada Marina. 
La marxa començarà a les 8h 
a la plaça Lluís Companys. 
Les inscripcions es poden fer 
al CEAV, al número 29 del ca-
rrer Bateria, dimarts i dijous, 
de 20 a 21h, o bé a la botiga 
ATM, al carrer Montiu, 12 
bis, local 1, en horari comer-
cial. El preu per participant és 
de 6 euros –5 per a federats i 
3 per als socis del CEAV– i de 
8 euros si la inscripció es fa el 
mateix dia de la caminada. Cal 
fer la transferència bancària a 
un compte de la Caixa de Sa-
badell i després fer arribar el 

justificant a l’organització a tra-
vés de l’adreça electrònica cpv-
montcada@gmail.com. En aquesta 
primera edició, el CEAV ha 
avançat que el nombre màxim 
de participants serà de 150 
persones. “L’objectiu és que 
la caminada es consolidi i es 
pugui millorar en edicions 
posteriors”, ha dit Ildefonso 
Merino, del Centre Espeleolò-
gic Alpí Vallesà.

Altres activitats. Un equip del 
CEAV va acabar el 24 d’un 
total de 36 a la catorzena edi-
ció del Raid EGAN, disputat a 
Collbató l’11 de juliol. La com-
petició ha consistit a superar 
diverses proves de destressa, 
rapel, orientació, baixada de 
barranc, una via ferrata, escala-
da i un pont tibetà. D’altra ban-

da, un altre conjunt de l’entitat 
va prendre part a la vintiune-
na i última edició de la marxa 
Montserrat-Reus, una prova de 
resistència de 100 quilòmetres 
des Collbató a Reus.

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’equip del CEAV al Raid EGAN de Collbató

El guanyador, Manel Molina, amb el trofeu 
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Sílvia Alquézar  | Redacció

Ilde Teruel acaba 
tercer als 1.500 
al torneig català

El corredor veterà Ildefonso 
Teruel, de la Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM), ha aca-
bat tercer a la prova dels 1.500 
metres llisos del Campionat de 
Catalunya en pista a l’aire lliure 
a la categoria M50, disputat el 27 
de juny a Sant Boi. L’alteta local 
va invertir un temps de 4 minuts 
i 52 segons. 

Ilde Teruel, amb la medalla de bronze

La ciclista Anna Villar, al centre amb la medalla d’or de campiona d’Espanya de Rally
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La sortida, amb un recorregut de 16 quilòmetres, començarà a la plaça Lluís companys
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ESCACS

El Gran Mestre cubà Lázaro 
Bruzón ha estat el guanyador 
de la divuitena edició de l’Open 
Internacional d’Escacs Vila de 
Montcada que va cloure el 3 de 
juliol a l’Espai Kursaal, després 
de nou dies de competició. El 
segon ha estat el seu compa-
triota, Yuri González, i el tercer, 
Marc Narciso, de la UE Mont-

cada, entitat organitzadora del 
torneig que també ha col·locat 
dos jugadors més entre els cinc 
primers, David Lariño (4t) i Jai-
me Cuartas (5è). Bruzón, que 
ja havia estat tercer al torneig 
del 2008 i sortia com a número 
1 del rànquing de participants, 
ha fet un excel·lent resultat te-
nint en compte que la primera 
jornada no va sumar cap punt 

ja que, per problemes amb el 
visat, no va arribar a temps 
per disputar la partida inicial. 
“He hagut de lluitar fins al 
final, però estic molt content 
del meu rendiment”, ha dit 
el guanyador de la divuitena 
edició. Per al primer classificat 
local, Marc Narciso,  “el nivell 
de l’Open de Montcada és el 
més alt dels que hi ha en el 

circuit català, per això, per a 
mi, quedar tercer és una gran 
fita”.
En el Grup B, en què han jugat 
majoritàriament escaquistes 
Preferents, el primer classificat 
ha estat Juan F. Campo. Pel que 
fa al Grup C, el guanyador ha 
estat Ferran Cervelló (sub-16). 
La millor fèmina del torneig ha 
estat Marta Castillo. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

El segon classificat ha estat el també cubà Yuri González, seguit de Marc Narciso, de la UE Montcada, organitzadora del torneig

El gran Mestre cubà Lázaro Bruzón 
guanya el 18è Open Vila de Montcada

Els guanyadors de les diferents categories de l’Open Vila de Montcada a mb les autoritats municipals i els representants de la UE Montcada

> La participació 
ha arribat als 
150 escaquistes
Tant el president de la UE, Jau-
me Izquierdo, com el director de 
l’esdeveniment, Reyes Cantero, 
han destacat la qualitat dels tres 
premiats i la participació, en ge-
neral. “El fet que enguany ha-
guem introduït tres grups, en 
funció del nivell dels jugadors, 
en compte d’un de sol també 
ha estat un valor afegit ja que 
hem arribat a la xifra de 151 
quan l’edició anterior en vam 
tenir 120”, ha explicat Izquierdo. 
Enguany l’organització ha repartit 
6.000 euros entre les diferents 
categories, 1.000 menys que en 
l’edició anterior a causa de la difícil 
conjuntura econòmica. “Enguany 
les aportacions dels grans patro-
cinadors i l’import de les subven-
cions ha estat inferior per la crisi, 
encara que hem comptat amb la 
col·laboració del petit comerç 
que, fins i tot, ha augmentat”, ha 
assenyalat Izquierdo. El lliurament 
de guardons el va presidir el regi-
dor d’Esports, Juan Parra (PSC), 
qui va elogiar la UE “per estar 
sempre al peu del canó i contri-
buir a difondre els escacs entre 
la població i el nom de Montcada 
arreu de Catalunya” | PA
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ACTIvITATS ESTIU

L’IME tanca la programació 
amb bona nota en participació

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
posat el punt i final a les 
activitats d’estiu amb una 
bona nota en participació 
a nivell d’inscrits i de pú-
blic. Una de les propostes 
que millor acceptació ha 
tingut ha estat la marató 
d’spinning, que es va fer el 
12 de juliol a la plaça Lluís 
Companys. Les eleva-
des temperatures no van 
espantar el centenar de 
ciclistes que, repartits en 
tres sessions, van suar la 
samarreta com si hagues-
sin fet una etapa del Tour 
de França, això sí, sense 
moure’s ni un centímetre 
del mateix lloc. 

Un altre de les activitats 
que també ha estat un èxit 
de participació durant el 
mes de juliol és el Cam-
pionat de Natació Vila de 
Montcada, que enguany ha 
arribat a la dotzena edició. 
El torneig va reunir més 
d’un centenar de nedadors 
de totes les edats entre les 
categories de prebenjamí 
fins a adults. La jornada, 

que es va desenvolupar en 
un ambient festiu a la pis-
cina de la Zona Esportiva 
Centre, va cloure amb el 
lliurament de trofeus als 
tres primers classificats i 
un obsequi per a tots els 
participants.

Futbol. Les dues activitats 
de futbol també han estat 
de les més exitoses del 
programa d’estiu. El cam-
pus de tecnificació Carles 
Rexach va cloure el 9 de 
juliol amb una jornada 
de portes obertes per als 
familiars de la vuitantena 
de participants, que van 
rebre un diploma de mans 
de l’exjugador i extècnic 
blaugrana, de les autori-

tats municipals i dels re-
presentants de l’EF Mont-
cada que, juntament amb 
l’IME, s’han encarregat de 
l’organització del campus. 
Els infants han après tècni-
ques de joc, han fet classes 
d’anglès, s’han refrescat a 
la piscina i un dia van vi-
sitar el Camp Nou. “Ha 
estat molt positiu, us ani-
mo a seguir treballant 
per millorar el projecte”, 
va dir Rexach l’últim dia. 
Per la seva banda, el regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), va destacar la gran 
acceptació de la iniciati-
va. “La col·laboració de 
Rexach ha estat molt 
important, enguany hem 
tingut més inscrits que 

l’any passat i, cara al fu-
tur, volem que sigui molt 
millor”, va indicar l’edil. 
L’acte també va comp-
tar amb la presència de 
l’alcadessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui va enco-
ratjar els petits a continuar 
aprenent. 
D’altra banda, la diada 
de 3x3 de futbol al carrer 
va acollir el 6 de juliol un 
total de 16 equips partici-
pants entre infants i adults. 
La iniciativa, organitzada 
per l’IME i el Futbol Sala 
Mausa Montcada, es va 
fer davant del pavelló Mi-
quel Poblet. Grans i petits 
van competir en el marc 
d’un ambient festiu que va 
atreure força públic.

Sílvia Alquézar | Montcada

Un dels nens que ha fet el campus de Carles Reixac recull el seu diploma

La marató d’spinning, el torneig de natació i el 3x3 de futbol al carrer han atret força esportistes i públic

Els nedadors de més edat en l’inici de la seva prova al Campionat local

SOLIDARITAT

Montcada neda 31.800 metres 
i recapta 750 euros al ‘Mulla’t’
La jornada en suport als malalts d’esclerosi múltiple es va fer a l’aqua

Un total de 55 persones va 
nedar 31.800 metres i es 
van recollir 750 euros en el 
marc de la dissetena edició 
del ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, una iniciativa so-
lidària promoguda per la 
Fundació sobre l’Esclerosi 
Múltiple. La jornada, que 
es va fer el dia 11 a Mont-
cada Aqua, va comptar 

amb la participació de 215 
persones repartides entre 
les diferents activitats que 
es van dur a terme. En-
guany, la iniciativa va in-
cloure com a novetat una 
classe d’aqua-gym que va 
atraure 70 inscrits. Els or-
ganitzadors van intentar 
també batre el rècord del 
major nombre de persones 
llançant-se a la piscina a la 

vegada. En el cas de Mont-
cada, ho van fer 90 perso-
nes. L’acte va comptar amb 
el suport de diversos repre-
sentants polítics. L’esclerosi 
múltiple, que afecta més de 
4.000 persones a Catalun-
ya, és una malaltia del sis-
tema nerviós central, pro-
vocada per la pèrdua de la 
substància que el protegeix, 
la mielina. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La classe d’aqua-gym a la piscina de Montcada Aqua va ser un gran èxit de participació durant la jornada solidària

El 3x3 de futbol al carrer va comptar amb la participació de 16 equips

La marató d’spinning va omplir la plaça Lluís Companys el 12 de juliol amb un centenar de participants

Les activitats 
d’un dia al carrer 
han tingut molta 
acceptació
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Els més petits també van ser protagonistes al Campionat local de natació
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Aitor Martín suma el segon or 
estatal als 2.000 obstacles

El juvenil Aitor Martín, de 
la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), ha arrodonit 
l’excel·lent temporada amb 
un nou triomf en el seu pal-
marès. El corredor de Te-
rra Nostra s’ha proclamat 
de nou campió d’Espanya 
a la prova dels 2.000 me-
tres obstacles, però en 
aquesta ocasió al Campio-
nat estatal individual, que 
va tenir lloc els dies 10 i 11 
de juliol a la població de 
Nerja (Màlaga). Martín va 
batre la seva marca perso-
nal, deixant-la en 6 minuts 
i 19 centèsimes. L’atleta 
local va dominar la cursa 
des del començament i, 
quan faltaven 500 metres 
per travessar la línia de 

meta, va fer un canvi de 
ritme que va deixar la res-
ta de participants enrera 
sense opcions d’aguantar 
la seva embranzida. “Estic 
molt content per aquest 
nou triomf perquè és el 
colofó a una gran tem-
porada”, ha indicat el 
corredor montcadenc, qui 
la campanya vinent serà 
el seu primer any com a 
júnior. “El meu objec-
tiu serà adaptar-me a la 
nova categoria, tot i que 
sense deixar d’aspirar a 
tot”, ha dit Martín.

Altres podis. L’atleta de la 
JAM ha tancat a Andalusia 
una campanya extraor-
dinària, on cal destacar 
altres triomfs importants 

com la medalla d’or al 
Campionat d’Espanya per 
seleccions i al Campionat 
de Catalunya, a tots dos 
tornejos a la prova dels 
2.000 metres obstacles. El 
jove també va pujar al més 
alt del podi amb l’equip 
de Catalunya a la cursa 
de relleus 4x400 metres. 
Martín també ha tingut 
opcions de representar la 
selecció espanyola juvenil 
als primers Jocs Olímpics 
de la categoria que es fa-
ran el pròxim mes d’agost 
a Singapur, però no es va 
classificar a la competició 
preliminar que va tenir 
lloc a Moscou, on va aca-
bar a la novena posició a 
la cursa dels 2.000 metres 
obstacles.  

Sílvia Alquézar | Redacció

El corredor de la JaM tanca amb aquest triomf la seva etapa com a juvenil

L’atleta de la JAM, Aitor Martín (dorsal 188), en un moment de la cursa dels 2.000 obstacles al Campionat d’Espanya

Jo
an

a 
cá

m
ar

a

> L’infantil femení de La Salle triomfa a Banyoles
L’equip infantil femení de La Salle ha guanyat la dissetena edició del Torneig de Banyoles. 
Les montcadenques, dirigides per Àlex Expósito i Pau Maresma, també es van adjudicar el 
guardó de millor jugadora, que va recaure en Carla, i el de millor portera, que es va endur 
Michelle. Així mateix, l’equip va sumar el títol Fair Play com a millor conjunt | SA

kARATE

El Shi-kan obté 14 medalles 
al Campionat d’Espanya  

El Club Shi-kan Montca-
da ha guanyat un total de 
14 medalles al Campionat 
d’Espanya de karate en la 
modalitat de wuko, dispu-
tat els dies 3 i 4 de juliol 
al pavelló municipal de Sa-
badell. En kata, van pujar 
al podi l’infantil Jordi Ace-
do (3r), el juvenil Adrián 
Martínez (2n) i els cadets 
Joan Muñoz (3r), Rubén 
Serrano (3r) i Núria Lista 
(3r). En combat, van obte-
nir guardó els infantils Ma-
ría Martínez (2n) i Rodolfo 
Fernández (3r), el juvenil 

Jaber el Marzouki (1r), els 
júniors Kevin André (3r), 
Joan Muñoz (3r), David 
Abejón (2n) i Rubén Se-
rrano (1r) i els sots-21 Adil 
Khella (3r) i Carlos Mar-
tínez (3r). L’entrenador, 
Miguel Franco, ha fet una 
valoració molt positiva 
dels resultats. 

Altres tornejos. Tres com-
ponents del Shi-kan van 
participar el 19 i 20 de 
juny a la novena edició del 
torneig internacional Vila 
de Carcassone, al sud de 
França, en la modalitat de 

combat. De Montcada, hi 
van perdre part el júnior 
Kevin André i el sènior 
Adil Khella, que forma-
ven part de la selecció ca-
talana, dirigida pel tècnic 
montcadenc Miguel Fran-
co. El combinat català va 
aconseguir un total de tres 
medalles. “Estic molt con-
tent perquè el nivell era 
molt alt i vam fer un bon 
paper”, ha dit el seleccio-
nador català. El Shi-kan 
ha tancat ja la temporada 
fins a principi de setembre. 
El club té la seu al pavelló 
Miquel Poblet.

Sílvia Alquézar | Montcada

El torneig, en la modalitat de wuko, es va disputar al pavelló de Sabadell 

Els components del Shi-kan amb els trofeus que van aconseguir al Campionat d’Espanya de wuko
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Ana Ballesta
Lluitadora incansable. Un mes després de néixer la seva filla, Ana Ballesta va tenir un mal 
pressentiment sobre la salut de la nena, que es va confirmar en complir mig any de vida. A causa 
d’una lesió cerebral, Laura sofria una paràlisi parcial de la meitat del cos i afectacions en el sistema 
cognitiu. Després d’encaixar el diagnòstic i escoltar les opinions dels professionals, que veien difícil 
que arribés a caminar i parlar, Ana va decidir creure en les possibilitats de la seva filla i engegar 
una batalla particular per superar les limitacions que el sistema imposa a les persones amb disca-
pacitats. En aquesta lluita per “saltar parets”, va trobar la complicitat d’altres famílies i el suport 
d’Adimir. Contra tots els pronòstics, Laura, a punt de fer 10 anys, és una alumna més de l’escola 
Elvira Cuyàs. Per poder seguir en el centre necessita un servei de vetllador escolar que la Genera-
litat li ha denegat. Un altre nen de l’escola Reixac, Pau, es troba en la mateixa situació.

“El discurs de la inclusió
queda bé, però no s’aplica”

Com va reaccionar quan els metges 
van diagnosticar la seva filla?
Tot i que pressentia que alguna cosa 
no anava bé, la notícia que la nena 
tenia una lesió neurològica em va si-
tuar en el pitjor dels panorames pos-
sibles. No parava de fer-me pregun-
tes que no tenien resposta fins que 
va arribar un dia en què vaig dir-me: 
prou de lamentar-se i mans a l’obra, 
Laura només té una oportunitat de 
viure i l’ha d’aprofitar al màxim.
Quines esperances li van donar els 
professionals?  
Em vaig posar en mans del servei 
Dapsi, que m’ha ajudat moltíssim, 
però que em va dibuixar una pano-
rama molt negre. Tots els indicis els 
duien a creure que Laura no cami-
naria ni parlaria mai. Però alguna 
cosa en el meu cor em deia que res 
estava escrit, que la meva filla havia 
d’escriure la seva pròpia història i jo 
estaria al seu costat.
Quina actitud va decidir adoptar?

És fàcil caure en la sobreprotec-
ció, però has d’intentar deixar el 
cor d’una banda i treballar amb el 
cap. L’estimulació és fonamental. 
Quan encara era un nadó, li vaig 
cosir uns cascavells als mitjons 
perquè intuiïa que allò l’ajudaria a 
descobrir els seus peus i començar 
reconèixer el seu cos. Si volia algu-
na cosa, no m’apressava a donar-li. 
Esperava que ella busqués la forma 
d’aconseguir-la o reclamar ajuda. 
Mai no li he posat les coses fàcils.  
Deu anys després parla, camina i 
sap llegir.
Això demostra que el cervell és un òr-
gan mal·leable i que ningú sap com 
evoluciona. Perquè Laura arribés a 
aquest punt he hagut de saltar moltes 
parets. Un dels reptes que em vaig 
proposar era dur-la al parc com fan 
la resta de mares. Jo ho passava fa-
tal, però m’obligava a anar-hi perquè 
Laura havia de viure en el món real, 
no la podia aïllar en una bombolla. 

Quines són les parets més altes que 
ha hagut de saltar?
Un dia vaig decidir que Laura tam-
bé havia d’anar a l’escola bressol, en 
contra de les recomanacions dels 
professionals. Era conscient de la 
dificultat, però prefereixo penedir-me 
del que he fet que del que no he fet. 

L’experiència va ser força positi-
va.  Quan va arribar el moment 
d’escolaritzar-la la vaig inscriure en 
un centre d’educació especial de 
Barcelona i també a l’escola Elvira 
Cuyàs, on va unes hores a la setma-
na. Per a mi és fonamental que la 
Laura tingui les seves arrels al mu-

nicipi, que pugui trobar-se al parc 
amb les seves companyes de classe 
i que senti que aquest és el seu po-
ble. I això passa per estar escolarit-
zada aquí.  
Com va anar l’experiència a l’escola 
ordinària?
En acabar P-3, la mestra d’educació 
especial em va dir que la nena ha-
via tocat sostre, però novament vaig 
aplicar la meva consigna: la Laura 
arribarà fins a on hagi d’arribar i, 
en aquest camí, ha de tenir al seu 
abast totes les eines possibles. Això 
és vàlid per a tots els nens amb ne-
cessitats educatives especials.
Existeix realment l’escola inclusiva que 
tant se sent en els discursos oficials?
El discurs de la inclusió queda bé 
–és políticament correcte, com 
diuen ara–, però en la pràctica no 
s’aplica perquè les institucions no se 
l’acaben de creure. Per això és tan 
necessari que existeixin associacions 
com Adimir i altres col·lectius que 

defensin els drets d’aquestes mino-
ries i la seva normalització dins de la 
societat. A Catalunya l’administració 
té la tendència a enviar aquests 
nens a centres especials. En canvi, a 
d’altres països d’Europa o al mateix 
País Basc el percentatge d’inclusió 
a les escoles ordinàries és molt ele-
vat. Cada nen especial té assignat 
un vetllador que l’acompanya en el 
procés d’aprenentatge. 
Això és el que esteu reclamant per 
a Laura i Pau.
Segons la Llei de Dependència, tots 
dos mostren problemes d’autonomia 
personal i, per tant, tenen dret a un 
servei de vetllador. Tenim els infor-
mes que així ho avalen i no entenem 
la negativa de la Generalitat, però 
arribarem fins a on calgui.
Quin és l’objectiu d’aquesta lluita?
Que Laura i altres nens com ella 
assoleixin la màxima autonomia i si-
guin persones productives per a la 
societat quan siguin adults.

“L’objectiu és que 
Laura i altres nens 
com ella assoleixin la 
màxima autonomia 
personal”

Responsable de comunicació d’Adimir
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