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L’asfaltat dels carrers comença el 20 
de setembre a l’avinguda Terra Nostra
Els treballs, amb un pressupost total d’un milió d’euros, es duran a terme de forma coordinada amb les obres de creació de la xarxa ciclable

ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA I A EQUIPAMENTS

Actualitat
laveu.cat

projECTEs DEL fEosL
Mentre durin les obres del Casino de Terra Nostra, 
les activitats que s’hi fan es traslladen al Centre 
Cívic l’Alzina i a l’escola Mitja Costa 

 Noves pistes a Can Cuiàs i a l’escola Font Freda
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Els treballs de construcció de la 
xarxa ciclable –pressupostats en 
mig milió d’euros que es finança-
ran a través del Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local (FEOSL)– i l’asfaltat de 35 
carrers (1 milió d’euros) es faran 
de forma coordinada. Per tant, no 
s’executaran els treballs del carril 
per a bicicletes a cap dels 35 car-
rers que s’asfaltaran abans no es 
facin les millores viàries. La ma-
teixa empresa, Asfaltados y Viales 
del Vallès, s’encarregarà d’amb-
dues obres, un fet que, segons el 
president de l’Àrea de Política Ter-
ritorial, Juan Parra (PSC), “és un 
avantatge, perquè ens permetrà 
treballar de forma ordenada”. 
L’edil ha demanat paciència a la 
ciutadania, ja que es tracta de dues 
actuacions que comportaran afec-
tacions a la circulació de vianants 
i vehicles, “però que culminaran 
amb una important millora de 
la xarxa viària”.

Durant la tercera setmana de se-
tembre s’han fet els treballs prepa-
ratoris de l’asfaltat i el dia 20 està 
previst que entri la maquinària pe-
sant. El primer carrer que s’asfal-
tarà serà l’avinguda Terra Nostra 
i, setmanalment, es planificarà l’as-
faltat de la resta de carrers previstos 
en el projecte per tal de coordinar 
l’actuació amb les obres de la xar-
xa per a bicicletes. Per proximitat, 
després de Terra Nostra –on tam-
bé es milloraran els carrers Anto-

ni Pujades i Montsant–, l’asfaltat 
continuarà per la Font Pudenta, 
on es condicionarà el passeig de 
la riera de Sant Cugat i el carrer 
Quarters. Com tots els projectes 
del FEOSL, la xarxa ciclable hau-
rà d’estar enllestida abans de final 
d’any i, per tant, l’Ajuntament ha 
deixat per al primer trimestre del 
2011 l’asfaltat d’aquelles vies que 
no formin part del projecte de la 
ronda per a ciclistes.

Més obres del FEOSL. Durant els 
mesos de juliol i agost s’ha dut a 
terme bona part dels treballs de 
rehabilitació del Casal de la Mina 
(250.000 euros) i del Casino de 
Terra Nostra (300.000 euros). A 
l’equipament de la N-150 es reno-
varà la teulada i part dels espais 
interiors. L’actuació permetrà recu-
perar les vigues de fusta originals 
del sostre de tot l’edifici, les parets 
i la cuina, que s’ha ampliat, i do-
tar el centre d’una nova instal·lació 
elèctrica. Mentre durin les obres, 
les activitats del Casino es faran al 
gimnàs de l’escola Mitja Costa. 
Pel que fa a la Mina, a hores d’ara 
continuen les tasques de cons-
trucció de l’estructura, a càrrec de 
l’empresa Comicsa, de la Ferreria. 
“Sembla que al Casal no hi hagi 
gaire moviment però s’hi està 
treballant”, ha indicat Parra. A 
excepció de moments puntuals, les 
millores no alteraran el funciona-
ment habitual de l’equipament.
Una altra actuació que s’ha iniciat  
aquest estiu ha estat la millora del 
parc de la Font del Tort (200.000 
euros), per destinar-lo a l’ús de la 
ciutadania. El projecte consisteix a 
restaurar i conservar l’espai, respec-
tant els paràmetres del Pla Especial 
de la Serralada de Marina. Es mi-
llorarà l’accessibilitat per a vianants 
i vehicles; s’habilitaran 26 places 

d’aparcament i s’hi instal·laran 
taules i bancs de pícnic. També 
s’hi faran actuacions de millora 
del paisatge, com la revegetació 
dels vessants més erosionats, la 
plantació d’herbes aromàtiques 
als àmbits de descans i al camí que 
discorre per la pineda, entre d’al-
tres. “Aquest projecte és molt 
important perquè millorem un 
espai que la ciutadania fa servir 
sovint”, ha subratllat l’edil.  
També està en marxa la millora i 
la neteja de l’antic rec de Can Rata 
(135.000 euros), situat al carrer 
Major, entre Rocamora i Bogatell. 
L’actuació pretén eliminar els grui-
xos de fang i runa existents amb 
l’objectiu de millorar la base del 
col·lector per tal de facilitar-ne el 
seu manteniment. En el marc del 
FEOSL es durà a terme la millora 
del llac perimetral del parc de la 
Llacuna, a Mas Duran (200.000 
euros), un projecte que encara no 
ha començat.

Silvia Díaz | Redacció

La millora del parc de 
la Font del Tort dotarà 
l’espai de zones de 
pícnic i ordenarà les 
places d’aparcament

Els 3,5 milions d’euros que l’Estat 
espanyol ha destinat a Montcada i 
Reixac en el marc dels FEOSL han 
permès dur a terme també projec·
tes de millora de centres educatius. 
L’escola Font Freda –imatge– ha ini·
ciat el curs amb una renovada pista 
esportiva, tot i que resten pendents 
les tasques de pintura. S’hi ha instal·
lat un nou paviment especial antillis·
cant, el mateix que s’ha emprat en la 
remodelació de la pista del parc del 

Turó Blau, actuació que va tenir lloc 
a final de juliol. L’import total d’amb·
dues actuacions ha pujat a 50.000 
euros aproximadament. Al Font Fre·
da també s’ha renovat la calefacció 
del gimnàs i tots els centres educa·
tius de primària i les escoles bressol 
municipals s’han dotat de mosquite·
res. Abans de l’estiu es va enllestir el 
condicionament d’un local, al centre 
comercial El Punt, perquè el facin 
servir joves emprenedors | SD

Tram de l’avinguda Terra Nostra, la primera via que s’asfaltarà, que transcorre davant l’escola pública Mitja Costa
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Tant l’Ajuntament com la Platafor-
ma Tracte Just, Soterrament To-
tal s’han posat mans a l’obra per 
impedir que Montcada perdi una 
oportunitat única per eliminar de 
la superfície la línia ferroviària de 
França. El Ministeri de Foment en-
cara no ha fet públic si la interven-
ció a Montcada està afectada o no 
per les retallades en obra pública 
que va anunciar al començament 
de l’estiu. 
L’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), 
té previst reunir-se el 5 d’octubre 
amb el secretari general de Planifi-
cació i Infraestructures de Foment, 
Víctor Morlán, per parlar sobre 
el soterrament. “Volem que es 
man tingui el calendari previst, 
segons el qual les obres haurien 
de començar l’any vinent”, ha 
dit Pérez. 

Reunions amb diputats. La Plata-
forma, per la seva banda, ha ini-
ciat una ronda de reunions amb 
els diputats dels diferents partits 
polítics que tenen representació al 
Congrés per tal que defensin la in-
clusió del projecte del soterrament 
als pressupostos generals de l’Estat 
per al 2011. El col·lectiu tem que el 

projecte s’ajorni o, fins i tot, es des-
carti, per problemes econòmics. 
Això és el que pensa el portaveu 
de  CiU  al Congrés i a la Comissió 
de Foment, Pere Macias  –reunit 
amb la Plataforma el 30 d’agost. 
“La prio ritat del govern –va dir– 
és enllestir les línies d’Alta Velo·
citat i els projectes que ja estan 
en marxa; les obres pendents de 
licitar, com és el cas de Mont·
cada, no són cap prioritat”. El 
portaveu de la Plataforma, Jaume 
Relat, creu que la situació és prou 
greu com per plantejar noves mo-
bilitzacions, “tot i que no sabem 
si aconseguirem la unanimitat 
que vam tenir al 2006, quan 
vam començar la nostra lluita”. 
El col·lectiu té previst entrevistar-se 
el dia 27 amb el diputat socialista 
Carles Corcuera, qui el dia 10 ja es 

va reunir amb l’alcaldessa. El polí-
tic manté l’esperança que l’obra es 
faci. “En les compareixences del 
ministre de Foment sobre els re·
talls, aquest projecte no ha s’ha 
citat mai”, va manifestar. La Pla-
taforma també té concertada una 
reunió amb la diputada del PPC, 
Dolors Montserrat, el dia 20 de 
setembre. 

Esvoranc a la llera del Besòs. La 
perforadora continua fent el túnel 
de la LAV que ja ha superat la 
Casa de les Aigües. En el moment 
de tancar aquesta edició, les obres 
havien afectat un col·lector d’ai-
gües que va rebentar provocant 
un forat de 4 metres quadrats en 
el camí de terra que hi ha entre la 
llera del Besòs i la línia de França 
a l’alçada de Can Sant Joan.

Laura Grau | Redacció

La previsió és que el 
tram de la LAV per 
Montcada estigui 
enllestit al gener

Notícies VAgA gENErAL
Els sindicats i col·lectius locals 
donen suport a la convocatòria 
del 29 de setembre

pàg. 9

laveu.cat/noticies

pLAÇA NICArAgUA
Arrenca el procés de 
remodelació de l’espai 
reclamat pel veïnat

pàg. 10

L’alcaldessa s’entrevistarà a Madrid amb 
el secretari general d’infraestructures

SOTErrAMENT DE LA LíNIA DE frANçA

La plataforma Tracte Just Soterrament Total veu amb preocupació la possibilitat que el projecte es descarti per manca de pressupost
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El diputat socialista al Congrés, Carles Corcuera, amb l’alcaldessa, M. Elena Pérez Macias, segon per la dreta, reunit amb la Plataforma i dos regidors de CiU a la seu de CDC
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L’empresa Adif està reformant l’estació de França

L’empresa concessionària de les in·
fraestructures ferroviàries Adif està 
fent unes obres de reforma i millo·
ra de l’estació de tren de França. 
Amb un pressupost de 359.600 
euros, els treballs consisteixen en 
l’adequació de l’andana per facilitar 
un accés més segur i còmode als 
diferents tipus de tren que s’aturen 
en aquesta estació. Així, s’allargarà 
fins als 200 metres útils i s’aixecarà 
fins als 68 centímetres per sobre de 
la via. Igualment s’està instal·lant 
nou paviment, vores senyalitzades 
i antilliscants i amb marques per 
als invidents. També es renovarà 
la senyalització, la il·luminació i el 
mobiliari urbà. Molts montcadencs 
es pregunten per què s’està refor·
mant l’estació si la perspectiva és 
que soterri la línia de França, una 

pregunta que, de moment, no té 
resposta. D’altra banda, durant els 
primers dies d’agost l’Adif va condi·
cionar el talús del carrer Bifurcació 
i el va tancar com a segon períme·
tre de seguretat de la nau que ha 
construït al costat de l’estació de 
tren de Can Sant Joan. L’Adif s’ha 
compromès amb l’Ajuntament a 
mantenir en condicions aquest es·
pai i fer tres intervencions a l’any, 
assumint les tasques que fins ara 
feia Serveis Municipals. Aquesta 
estació també es beneficiarà de la 
inversió que ha destinat el Ministeri 
de Foment a la renovació del siste·
ma elèctric de la xarxa de Rodalies 
de Barcelona, concretament amb 
una partida de 4.897.152 euros. 
Les obres les farà Alstom i Acciona 
i duraran 10 mesos | Lg
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Montcada disposarà de 46 places 
menys de zona blava a partir de l’ad-
judicació del nou contracte per a la 
gestió d’aquest tipus d’aparcaments, 
que es preveu sigui a principi de no-
vembre, i es passarà de 186 a 141 
places. El Ple de juliol va aprovar el 
plec de clàusules per a la concessió 
del servei, que elimina les places de 
l’avinguda de la Ribera i de Gua-
diana. “Hem detectat que tenen 
un menor ús que la resta”, va dir 
la presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). El punt es 
va aprovar amb els vots a favor del 
govern (PSC i CiU) i del PPC i en 
contra d’ICV-EUiA i Esquerra. 
La regidora ecosocialista Laura 
Campos va defensar un model 
de ciutat “basat en el foment del 
transport públic i no en una po·
lítica fiscal dels estacionaments” 
i la portaveu republicana, Marta 
Aguilar, va reiterar el rebuig d’Es-
querra a aquest tipus de sistema en 
considerar que cada vegada està 
menys justificada la seva existèn-

cia. “Abans hi havia més serveis 
centralitzats però ara els equipa·
ments estan diversificats”, va dir. 
La portaveu del PPC, Eva García, 
va destacar que el nou plec “incor·
pora aportacions ciutadanes”, en 
referència a una de les peticions ex-
pressades pel col·lectiu “Montcada. 
No a la zona blava”. 

Fi de la tolerància. Des d’aquest 
estiu, la Policia Local multa tots 
aquells vehicles que aparquin so-
bre les voreres dels carrers de la 
zona centre, un fet que va motivar 
que Esquerra presentés una moció 
en contra en considerar que hi ha 
un dèficit de places i es penalitza 
el veïnat del centre. Porro va con-

testar que “la situació en aquest 
sector era insostenible ja que els 
vehicles estaven envaint l’espai 
dels vianants, que també s’ha·
vien queixat  reiteradament per 
aquesta situació”. El text es va 
rebutjar amb els vots en contra del 
govern, l’abstenció del PPC i el vot 
favorable d’ICV-EUiA i Esquerra.

PLE DE jULIOL

Els actuals estacionaments del carrer Guadiana i de l’avinguda de la Ribera no estan contemplats al nou contracte

Silvia Díaz | Montcada

L’Ajuntament eliminarà 46 places 
de zona blava abans de final d’any
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Abans de final d’any desapareixeran els estacionaments de pagament del carrer Guadiana i l’aparcament passarà a ser lliure 

Aprovat que un tram de 
la N-150 sigui via urbana

Els tres ajuntaments que formen 
part de la Mancomunitat de Ri·
pollet, Cerdanyola i Montcada i 
Reixac han aprovat en Ple la pe·
tició a la Generalitat per tal que el 
tram de la N·150 que passa per 
davant dels terrenys de Redosa 
–on es construirà l’hospital Ernest 
Lluch– passi a ser una via urba·
na. El president de l’Àrea de Po·
lítica Territorial, Juan Parra (PSC), 
va explicar durant el Ple de juliol 
que, una vegada s’hagi fet realitat 
aquest tràmit, “sol·licitarem que 
també sigui via urbana el tram 
entre les zones 21 i 15 de Terra 
Nostra, tot plegat per garantir la 
seguretat a l’entrada i la sortida 
del barri”. Els tres grups en l’opo·
sició –ICV·EUiA, PPC i Esquer·
ra– van votar en contra d’aquest 
punt. La regidora ecosocialista 
Alba Delamo considera que “és 
un error no aprofitar aquest trà-
mit per demanar que tot el tram 
de la carretera que passa per 
Terra Nostra sigui via urbana”. 
La portaveu popular, Eva García, 
va demanar a Parra el cost que 
representarà per a la Mancomu·
nitat i per a cada consistori impli·
cat el traspàs de competències. 
Segons el titular d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, aquest procés s’ha 
de fer per trams i, per això, s’ha 
demanat primer la part que afecta 
l’hospital | SD
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PLE DE jULIOL

El govern municipal –PSC i CiU– 
va anunciar al Ple de juliol la signa-
tura d’un conveni amb l’empresa 
Ebesa per tal que la firma aporti 
24.000 euros anuals durant els pro-
pers cinc anys, a canvi d’una tanca 
publicitària a l’estadi de la Ferreria. 
Amb aquests diners, el consistori 
cobrirà l’aval del CD Montcada, 
que ascendeix a 100.000 euros. 
Queda pendent un deute de 
55.000 euros que assumirà el club. 
El president de l’entitat esportiva, 
Modesto Sanchís, ha avançat que 
està preparant la documentació 
per sol·licitar una auditoria des del 
2001 fins a l’actualitat. “Volem 
que es demostri de qui és la res·
ponsabilitat del deute, que no 
és de l’actual junta”, ha apuntat 
Sanchís. 
Al Ple de juliol es va debatre una 
moció presentada per Esquerra 
–que es va rebutjar amb els vots 
en contra del govern, l’abstenció 
del PPC i els vots a favor d’ICV-
EUiA i els sobiranistes–, en la 
qual els republicans demanaven 
la dimissió del president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma(CiU), 
i del regidor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), en considerar que, després 
de 10 anys avalant el club, els dos 
edils han mostrat “incompetència 
en la fiscalització, negligència i 
irresponsabilitat perquè ara la 
mala gestió s’ha de pagar amb 
diners públics”, va manifestar 

la portaveu republicana, Marta 
Aguilar. 

Resposta. En nom dels dos regi-
dors i del govern, Maresma va 
defensar l’acció de l’executiu lo-
cal. “No podíem permetre que 
el club s’ensorrés”, va dir l’edil, 
tot apuntant que el govern estava 
“decebut amb la gestió del club”.  
Per part d’ICV-EUiA, la regidora 
Alba Delamo va recordar que al 
2002 el seu grup va advertir del 
perill que comportava “que el CD 
Montcada es nodrís de recursos 
no segurs”, mentre la portaveu del 
PPC, Eva García, va apuntar que 
el seu grup sempre s’ha negat a 
avalar al CD Montcada, però que 
demanar la dimissió de dos edils 
per aquest afer “és exagerat ja 
que  hi ha hagut qüestions més 

transcendentals que podrien 
haver estat motiu de cessament 
d’un regidor”.   
Com a contrapartida a la moció 
d’Esquerra, el PSC i CiU en van 
presentar una altra demanant que 
Aguilar deixés de ser la portaveu 
del grup municipal republicà, que 
es va aprovar amb el vot favora-
ble del govern i en contra de la 
resta de grups. “Vostè presenta 
propostes de dimissió sovint i 
fa servir expressions que poden 
ferir la sensibilitat; s’han de res·
pectar les formes i la voluntat de 
l’Ajuntament”, va replicar Mares-
ma. El regidor d’Esquerra, Jordi 
Sánchez, va defensar Aguilar dient 
que “no és competència del Ple 
decidir qui lidera un grup sinó 
la militància i la nostra ha triat 
la Marta Aguilar”.

Silvia Díaz | Montcada

El forat econòmic del club va provocar la petició de dimissions de Maresma, parra i aguilar

El govern signa un conveni per 
liquidar el deute del CD Montcada
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El consistori ha de retornar 674.000 euros en els propers 4 anys

L’Ajuntament, en deute 
amb el Ministeri d’Hisenda

L’Ajuntament haurà de retornar al 
Ministeri d’Economia i Hisenda 
674.000 euros durant els propers 
quatre anys fruit de la liquidació ne-
gativa del 2008. Anualment l’Estat 
aporta diners a les administracions 
locals en previsió dels impostos que 
recaptarà (IVA, IRPF i impostos de 
societat, entre d’altres). Fa dos anys, 
a causa de la crisi, el municipi va 
cobrar del Ministeri 5.700.000 eu-
ros i només va aportar 5.026.000, 
motiu pel qual durant els propers 
exercicis s’haurà d’anar eixugant 
aquest deute, tal com marca la Llei 
de pressupostos estatal. “Mentre 
hi ha hagut bonança econòmica 
les liquidacions ens han estat fa·
vorables; ara, però, la situació ha 
canviat”, ha explicat el president 
de l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU). 
El deute amb l’Estat afectarà el 
pressupost municipal del 2011, ja 
que es reduirà l’aportació de Ma-

drid. “Això obligarà a retallar 
alguns dels serveis que presta 
l’Ajuntament”, ha dit Maresma.

Tercer pla d’austeritat. Per fer front 
a la baixada d’ingressos, el consis-
tori ha aprovat en els dos últims 
exercicis dos plans d’austeritat. 
El tercer, que estava previst per a 
aquest estiu, s’aprovarà cara als 
pressupostos del 2011. “Gràcies 
als plans que hem aplicat, no 
som dels ajuntaments que es·
tem en pitjors condicions”, ha 
assenyalat Maresma. En aquest 
sentit, l’anunci de la vicepresidenta 
econòmica, Elena Salgado, que els 
ajuntaments sanejats es podran en-
deutar per fer inversions l’any vi-
nent ha estat rebut com una bona 
notícia al consistori. Segons ha 
confirmat Maresma, l’Ajuntament 
es podria beneficiar d’aquesta me-
sura ja que està endeutat en un 
54%, lluny del límit del 75% que 
vol fixar l’Estat. 

Pilar Abián | Redacció

fINANçAMENT

jordi pujol, 
convidat a  
una jornada 
financera 

L’expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol presidirà una con-
ferència sobre alternatives finan-
ceres en temps de crisi que el 
departament municipal de Pro-
moció Econòmica organitza el 
22 de setembre a l’Auditori, de 9 
a 11h, amb el suport de la Fun-
dació +Empresa. L’acte comp-
tarà amb la presència del presi-
dent de Borsa Barcelona, Joan 
Hortalà, la responsable tècnica 
del projectes d’ICO, Guadalupe 
Fernández, el conseller delegat 
d’Avalis, Joan Cervera, i de Car-
les Vilamitjana, en representació 
de ‘la Caixa’. L’objectiu de la jor-
nada és mostrar al teixit empre-
sarial i als autònoms les opcions 
financeres a la seva disposició.

Silvia Díaz | Redacció

El govern va respondre la moció d’Esquerra amb una altra demanant la dimissió d’Aguilar

> Trobada de l’alcaldessa amb Montilla
El president José Montilla va rebre 
el 15 de setembre l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC), al Palau de la 
Generalitat (imatge), amb la qual va 
parlar dels projectes de ciutat més 
importants, com el soterrament de 
la línia de Portbou, la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch i la fu·
tura residència de gent gran, entre 
d’altres temes. Segons Pérez, Montilla va mostrar una actitud molt positiva 
davant les demandes i inquietuds del municipi | LR
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Després del parèntesi obligat de 
l’any passat, per les obres del car-
rer Major, la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya va tornar 
aquest 11 de setembre a la plaça de 
l’Església on més de 200 persones 
es van congregar per participar en 
l’acte institucional organitzat per 
l’Ajuntament. La cerimònia va co-
mençar amb la tradicional hissada 
de la senyera per part dels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local, que va 
presidir per primera vegada la nova 
alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), 
acompanyada dels portaveus dels 
grups municipals: M. Carmen Por-
ro, del PSC –recentment nomenada 
en el càrrec en substitució de Carles 
Guijarro; Joan Maresma, de CiU; 
Josep M. González, d’ICV-EUiA i 
Eva García, del PPC. Esquerra no 
va participar en l’acte institucional 
en considerar que no té un caire rei-
vindicatiu i la seva presència és in-
compatible amb la del grup popular 
i el seu discurs sobre Catalunya. 

En el seu parlament, l’alcaldessa es 
va referir a la Diada com un dia 
de reafirmació del sentiment de 
pertinença a un territori que his-
tòricament ha rebut la influència 
de diferents cultures, les quals han 
conduït el país cap a la modernitat i 
la prosperitat. En l’actual moment 
de crisi, Pérez va defensar el reforç 
de les polítiques socials i la lluita 
per aconseguir que siguin realitat 
tres projectes vitals per a Montca-
da: el soterrament de la línea de 
Portbou al seu pas per Montcada, 
l’hospital comarcal Ernest Lluch i 
la residència per a la gent gran Les 
Vinyes, a Mas Rampinyo: “No 
volem que les administracions 
tornin a deixar Montcada en un 
segon terme”, va dir l’edil. Pérez 
també va fer al·lusió a les pròxi-
mes eleccions autonòmiques i mu-
nicipals, “dos processos en què 
els montcadencs poden exercir 
el seu dret a vot, una de les prin·
cipals conquestes ciutadanes”. 
L’extècnica de Serveis Socials, Anna 

Oliver, que va parlar en nom de la 
societat civil, va fer referència al de-
sengany que ha causat entre molts 
catalans la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut, “de 
la qual es desprèn una hostilitat 
cap als legítims anhels del poble 
català” i va fer una crida a mirar 
endavant i treballar “per construir 
un país on la cohesió, la convi·

vència i els drets civils siguin el 
principal argument”. També va 
demanar als governants que vetllin 
pels interessos dels sectors més vul-
nerables de la societat i va cloure la 
seva intervenció amb un poema de 
Salvador Espriu. 

Nous participants. A continuació, es 
va dur a terme la tradicional ofrena 

floral a l’escultura ‘La força de la 
terra’, de Luis Barbosa, en la qual 
van participar una quarantena de 
partits polítics i entitats, per algu-
nes de les quals era la seva primera 
vegada, com diferents associacions 
d’immigrants o la recentment crea-
da Penya cordovesa de Terra Nos-
tra. L’acte va cloure amb la interpre-
tació del Cant dels Segadors.

11 DE SETEMBrE

La cerimònia la va presidir per primer cop l’alcaldessa, M. Elena pérez, i en representació de la societat civil va intervenir anna oliver

Laura Grau | Montcada

Una quarantena d’entitats locals participa a 
la celebració institucional de la Diada Nacional
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Els portaveus i l’alcaldessa fent l’ofrena institucional. D’esquerra a dreta, García (PPC), Maresma (CiU), Pérez, Porro (PSC) i González (ICV-EUiA)
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> CDC hissa la senyera al Turó de Mòia
Una quarantena de militants i simpatitzants de Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) va pujar l’11 de setembre al Turó de Mòia, a la Serralada de 
Marina, per hissar la senyera i fer la lectura d’un manifest. Després de l’acte 
institucional del consistori, el grup va participar en un dinar de germanor or·
ganitzat a Ripollet per l’agrupació d’aquest municipi. CDC també va celebrar 
la Diada la nit del dia 10 amb l’actuació del grup d’acapella Ocumé | Lg

La Marxa, a càrrec del nucli local de la CAL (Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua de Montcada i Reixac) amb motiu de la Diada, va aplegar una 
cinquantena de persones. El recorregut va començar a La Unió, on es va 
llegir el manifest unitari de la mobilització. Al pas pel carrer Major es va donar 
lectura al text d’Apel·les Mestres ‘La meva llengua’. La Marxa va acabar da·
vant del local El Brot amb un poema de Miquel Martí i Pol | Lg

> Marxa de torxes per a la independència
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a Montcada, la substitució de la xarxa d’abastiment es fa en quatre fases seguint la llera del Ripoll

ATLL finalitza les dues primeres 
fases de renovació de la canonada

La companyia Aigües Ter-Llobre-
gat (ATLL) ha enllestit les dues 
primeres fases d’instal·lació de ca-
nonades a la llera del Ripoll, al po-
lígon de la Ferreria, per tal de subs-
tituir la xarxa d’abastiment que 
dóna servei a Montcada i Reixac, 
Ripollet, Cerdanyola, Barberà i 
Sant Cugat. Els dos primers trams 
han comprès del carrer Progrés 
fins al de l’Alimentació i ara n’ha 
començat la tercera, que anirà des 
del Gros Mercat fins al final del po-
lígon. Aquesta fase està previst que 
duri unes tres setmanes i a mitjan 
d’octubre s’iniciarà la quarta, entre 
el parc de la Font Pudenta i l’ins-
titut Montserrat Miró, que es pre-
veu sigui la més complicada per-
què s’actuarà en zones que acullen 
diàriament molt de trànsit. 
Les accions a Montcada formen 
part d’un projecte global, de 15 
milions d’euros, que comporta la 
substitució de més de 16.000 me-
tres de canonada, distribuïts en 8 
trams. Les obres van començar al 
juny passat i es preveu que durin 
14 mesos.

Silvia Díaz | Redacció

xArxA D’AIgUA

Tram de la canonada que la companyia ATLL ja ha condicionat al polígon de la Ferreria
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L’entitat veïnal atribueix els episodis a la cimentera Lafarge

L’AV denuncia més casos 
de sorolls, olors i emissions

L’AV de Can Sant Joan va fer arri-
bar al mes de juliol al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge i a 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac un seguit d’escrits en els quals 
denuncia nous episodis de sorolls, 
olors i d’emissió de pols que, al 
seu parer, provenen de la cimente-
ra Lafarge, situada al barri. “Des 
que la fàbrica ha rebut el permís 
per fer servir biomassa han aug·
mentat les molèsties”, assegura el 
president de l’AV, José Luis Cone-
jero. En la documentació aporta-
da, el col·lectiu veïnal assegura que 
des de principi d’any fins al 21 de 
juliol s’han produït un total de 18 
fuites de pols, que s’han d’afegir a 
la vintena denunciada al 2009. A 
l’escrit, l’AV denuncia que la Gene-
ralitat “no només dóna el permís 
ambiental a Lafarge de forma il·
legal sinó que també permet que 
s’incrementi el volum de deci·
bels que notem els veïns propers 
a la fàbrica”. 
D’altra banda, l’entitat va presen-
tar el 13 de setembre la demanda 

del procediment contenciós que 
manté obert en contra de la Gene-
ralitat. Aquest tràmit consisteix a 
concretar els termes de la denúncia 
que l’AV va presentar a l’octubre 
de l’any passat en contra de la con-
cessió de la llicència ambiental. 

Resposta de Lafarge. Davant les 
queixes expressades per l’AV, en 
un comunicat la cimentera asse-
gura que l’autorització ambiental 
“recull estrictes mesures de pre·
venció i control mediambien·
tals que garanteixen el mínim 
impacte de la nostra activitat 
en l’aire, aigua i sòl”. Segons la 
firma, les instal·lacions de Mont-
cada i Reixac compten amb tota 
la tecnologia i mesures de segu-
retat necessàries per a l’ús de la 
biomassa i que la firma compleix 
amb la més estricta normativa 
europea. Sobre els sorolls, la ci-
mentera subratlla que, per la seva 
situació al barri, entre l’autopista i 
les vies de tren, “de cap manera 
se’ns pot atribuir l’origen del 
soroll existent”. 

Silvia Díaz | Redacció

CAN SANT jOAN

Agbar farà el manteniment del clavegueram

La companyia Aigües de Barcelona 
(Agbar) s’ha adjudicat el contracte 
per al manteniment de la xarxa de 
clavegueram per als pròxims 25 
anys, valorat en 5,5 milions d’eu·
ros. Aquesta concessió suposa un 
canvi radical en la gestió d’aquest 
servei. “Fins ara contractàvem 
serveis només per a urgències, a 
partir d’ara hi haurà una gestió 
integral”, ha explicat el regidor de 
Serveis Municipals, Sergio Hermo·
so (PSC). La contractació neix del 
Pla Director del Clavegueram, que 
“va determinar la conveniència 

de fer-ne un manteniment total”, 
ha manifestat l’edil. El contrac·
te inclou, entre d’altres, neteges 
preventives d’imbornals i obres i 
intervencions correctives. Segons 
ha explicat el consistori, en la con·
cessió s’han tingut en compte cri·
teris de sostenibilitat i de respecte 
al medi ambient,  com l’ús d’aigües 
freàtiques. La concessió ha motivat 
també la creació d’una ordenança 
que regularà la connexió de les 
escomeses dels edificis de nova 
construcció amb la xarxa de clave·
gueram | SD
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fONT PUDENTA I CAN SANT jOAN

ambdues actuacions es financien a través de fons de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Arrenquen les obres de rehabilitació
de les places roja i de Nicaragua

Al tancament d’aquesta edició ha-
vien de començar les obres de re-
modelació de la plaça Nicaragua de 
Can Sant Joan, una actuació reivin-
dicada pel veïnat, que en diverses 
ocasions ha denunciat incidents 
que han sofert alguns infants del 
barri i manca de seguretat a l’espai. 
“El que podem dir és ja era hora, 
perquè portem anys darrera 
d’aquesta actuació”, ha expres-
sat el president de l’AV, José Luis 
Conejero. Els treballs els assumeix 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que ja va executar la primera refor-
ma de la plaça, al 2007, un projecte 
que no va comptar amb el consens 
ciutadà, especialment per la creació 

d’una zona lúdica feta amb rajola. 
Entre d’altres, el nou disseny eli-
mina els tobogans i hi col·loca un 
espai d’estada amb gronxadors. 
“El més important és que aquest 
projecte té el consens veïnal”, ha 
dit el regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC).  

Plaça Roja. Els treballs de remo-
delació de la plaça Roja, a la Font 
Pudenta, van començar la sego-
na setmana de setembre amb la 
retirada del formigó dels laterals. 
Aquest espai, al qual s’accedeix 
pel passatge Hug, és una pati d’illa 
delimitat per blocs de pisos situats 
a l’avinguda de la riera de Sant 
Cugat i al carrer de la Font Puden-

ta. “Després de la remodelació, 
el veïnat disposarà d’una plaça 
que podrà fer servir molt més 
que ara”, ha indicat Parra.
L’actuació, valorada en prop de 
mig milió d’euros procedents del 
Catàleg d’Actuacions Metropolita-
nes (CAME), pretén que el veïnat 
faci un major ús de la plaça, de 
1.685 m2, eliminant-ne les bar-
re res arquitectòniques i amb la 
creació d’una zona central amb 
espais diferenciats, un d’estada 
amb elements ajardinats i un altre 
amb una pista de patinatge. L’ús 
d’aquest últim espai es va consen-
suar amb l’AV del barri, donat que 
la idea inicial era fer-hi una pista 
esportiva.

Silvia Díaz | Redacció

Els veïns han presentat una setantena d’instàncies a l’ajuntament

Can pomada es queixa pel 
continu pas de camions

Una setantena de veïns de Can 
Pomada ha presentat una instàn-
cia a l’Ajuntament denunciant 
que, des de la instal·lació d’una 
tanca de gàlib per a l’accés a Can 
Rocamora a la rotonda que hi ha 
passat el nou pas soterrat de Mas 
Duran, bona part del trànsit de 
camions que ja no hi poden pas-
sar s’ha desviat cap a la seva ur-
banització. Això provoca, segons 
ha explicat l’AV de Can Pomada, 
que diàriament hi passin pels car-
rers del sector, que estan sense 
asfaltar, una vintena de vehicles 
de gran tonatge –trailers, grues 
i excavadores. “Els veïns estem 
patint el pas continu de camions 
a tota velocitat i aixecant pols”, 
ha explicat el president de l’enti-
tat, Alejandro Regorigo.

Molts dels vehicles que travessen 
la urbanització van camí de Can 
Rocamora, motiu pel qual l’Ajun-
tament ha anunciat la instal·lació 
d’una tanca a la sortida de Can 
Pomada que només podran tra-
vessar vehicles autoritzats en 
cas d’emergència. L’AV opina, 
però, que la mesura serà insufi-
cient. “El problema és que hi 
ha un aparcament il·legal dins 
de la mateixa urbanització on 
comencen a treballar a les 6 
del matí i, per tant, seguirem 
patint el trànsit i els sorolls 
d’aquesta activitat”, ha asse-
nyalat Regorigo. 
L’entitat ha donat el termini d’un 
mes al consistori perquè resolgui 
el problema definitivament; en 
cas contrari, no descarta fer ser-
vir la via judicial.

Pilar Abián | Redacció

DENÚNCIA
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Els operaris ja han començat a treballar a la plaça Roja de la Font Pudenta

Camions de gran tonatge circulen pels carrers de la urbanització provocant molèsties als veïns

aV
 c

an
 p

o
m

aD
a

09



10  setembre 2010Notícies

POLíTICA

La plataforma ‘Los lunes al sol’ també fa una crida a secundar la convocatòria

sindicats i entitats fan campanya 
en suport a la jornada de vaga

Els sindicats han intensificat 
aquest mes de setembre les ac-
cions per donar difusió a la con-
vocatòria de vaga general del dia 
29 contra la crisi i la reforma labo-
ral impulsada pel govern central. 
A l’Ajuntament, el 23 de setembre 
es farà una assemblea informati-
va per als treballadors i la coor-
dinadora de personal confia que 
el seguiment de la protesta sigui 
similar al que va tenir la vaga de 
funcionaris, en què es va superar 
el 90% de participació.

Altres col·lectius. Des de la plata-
forma social ‘Los lunes al sol’ tam-
bé s’ha fet una crida a la vaga, amb 
l’argument que la reforma laboral 
proposada pel govern central “dóna 
facilitats a l’acomiadament, re·
dueix les indemnitzacions i pro·
mou altres mesures lesives dels 
drets laborals”. 
L’Assemblea de Joves de Mont-
cada i Reixac, per la seva banda, 
considera que actualment es viu 
“la retallada dels drets laborals 

més agressiva i important dels 
darrers 30 anys”. L’entitat durà 
a terme diverses activitats durant 
aquesta tardor sobre l’actual con-
text econòmic. La primera tindrà 
lloc el 17 de setembre al Kursaal de 

Can Sant Joan i serà una xerrada 
sobre la vaga i les mobilitzacions 
sindicals (19h), amb la presència 
de membres de la CGT i del pro-
fessor d’Antropologia de la UAB 
Ermengol Gassiot.

Silvia Díaz | Montcada
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El partit ha fet aquest estiu actes de precampanya al carrer

M. Elena pérez és la nova 
responsable del psC local

Pérez (dreta) parla amb un veí a la carpa que el PSC va muntar al juliol a la plaça Lluís Companys
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L’alcaldessa de Montcada i Reixac, 
María Elena Pérez, és la nova pri-
mera secretària del PSC, en substi-
tució de Francisco Hierro, qui ha 
estat al capdavant de l’executiva 
local des del novembre del 2008 
fins al 30 de juliol, quan es va cele-
brar l’assemblea que va triar Pérez 
com a nova responsable de la for-
mació. La secretaria d’organització 
recau ara en Judith Mojeda, i Juan 
Rodríguez i Agustín Fuertes s’han 
convertit en consellers de la Fede-
ració del Vallès Occidental Sud. 
En el seu primer discurs com a 

responsable de la formació, Pérez 
va marcar la línia a seguir: “Tenim 
vocació de servei a la ciutadania 
i hem d’estar el més a prop seu 
possible, hem d’estar al carrer 
més que mai”. En aquest sentit, 
dies abans de renovar l’executiva 
local, el 24 de juliol, el PSC va 
instal·lar una carpa a la plaça Lluís 
Companys, on els militants van 
repartir entre el veïnat gorres i glo-
bus amb el distintiu dels socialistes 
i exemplars de la revista del PSC 
local, Mira. L’acte s’emmarcava 
també en la precampanya per a les 
eleccions al Parlament català.

Silvia Díaz | Montcada

Pis en venda. Al passeig de la Font Pudenta, 
20, 1r 1a. Amb ascensor, 3 habitacions, assole-
llat. Fa cantonada amb Pere de Montcada. Preu: 
177.300 euros (29.500.000 PTA). Tel. 935 752 
813, 935 641 714.
En venta. Por falta de espacio vendo una bici de 
adulto, un patinete eléctrico y un quad infantil de 
bateria eléctrica. Muy barato. Tel. 935 752 250.
Alquiler. Habitación en Mas Rampinyo a mujer. 
Tel. 675 152 137.

Compro. TBO antics, còmics de superherois, 
manga, llibres, àlbums de cromos, calendaris de 
butxaca i joguines. Tel. 630 930 616.
Oferta laboral. Se necesita señora para trabajo 
de limpieza a domicilio, con experiencia. Intere-
sadas llamar a tel. 685 494 916.
Vendo. Sofà de cuatro plazas impecable. Precio: 
150 euros. Tel. 656 802 758.
Oferta de trabajo. Para auxiliar de clínica. Enviar 
currículum a clinicamontcadapunt@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.Responde al 
nombre de Tuca. Tel. 615 373 154. 
Se alquila. Estudio en Empúriabrava, 1ª línea de 
mar. 607 846 639-607 846 598.
Se traspasa la cervecería Turó, a pleno rendi-
miento, en Can Sant Joan. Tel. 653 538 709.
Ecoprinting. Reciclatge de cartutxos i tòners. 
Recollida de buits gratuïta. Tel. 651 397 339.  

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  

 

L’exalcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, ha estat nomenat as·
sessor del grup polític del PSC a la Diputació de Barcelona pel president de 
l’organisme, Antoni Fogué. La contractació es va fer efectiva a l’agost en virtut 
d’un decret fet el 22 de juny de 2010, només un dia després de la celebració 
del Ple extraordinari de renúncia de l’exedil | LR

> Arrizabalaga, assessor a la Diputació
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L’expresident de l’Àrea de Política Territorial, Jordi Climent, que va dimitir al 
febrer en haver estat cessat per l’exalcalde, César Arrizabalaga, ha estat no·
menat director d’Investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que 
dirigeix l’exfiscal David Martínez Madero. Climent, periodista de professió, 
substitueix en el càrrec Josep M. Sangenís, que ha passat a ser el cap de 
l’Àrea del Sector Privat, Gestió Ètica i Responsabilitat Social | PA

> L’exregidor jordi Climent fitxa per Antifrau

> CDC crea un grup de treball a Can Cuiàs

29 DE SETEMBrE

CDC ha constituït un grup de treball a Can Cuiàs, format per militants i sim·
patitzants, per tal de canalitzar les demandes del veïnat. “Per la seva situació 
geogràfica i les característiques del sector, hem creat un grup específic per-
què la gent se senti atesa i tingui un referent al barri”, ha explicat el president 
de CDC a Montcada, Joan Carles Paredes. El grup es reunirà cada 15 dies al 
Centre Cívic i s’ha escollit un veí, Rope Gerona, com a portaveu. El grup es va 
constituir oficialment el 9 de setembre al Centre Cívic (imatge) | SD

Aquest setembre es compleixen dos anys de les concentracions davant les 
portes d’Aismalibar, a càrrec de la plataforma ‘Los lunes al sol’. Malgrat el 
temps que ha passat i que els treballadors han deixat l’empresa, cada di·
lluns, a les 12h, es continua reunint una trentena d’antics empleats de la 
fàbrica (a la imatge, la trobada del 13 de setembre) per continuar lluitant pel 
treball digne i per donar suport a les persones en situació d’atur | SD

> Dos anys de les concentracions dels dilluns
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PrEVENCIó D’INCENDIS

Malgrat que es preveia un estiu complicat, la temporada s’ha tancat sense incidents

finalitza una de les campanyes 
més tranquil·les dels últims anys

L’estat dels boscos després de la 
nevada del març amb desenes 
d’arbres caiguts i les abundants 
pluges primaverals que van fer 
crèixer molta brossa feien preveure 
un estiu difícil quant a la possibili-
tat d’incendis forestals. Finalment, 
però, la tranquil·litat ha estat la 
tònica dominant i, com han as-
senyalat tant els responsables de 
Protecció Civil com de l’Associació 
de Defensa Forestal (ADF), no han 
hagut d’intervenir en cap incident 
destacat. 
Tot i que a partir del pròxim 15 
d’octubre i fins al 15 de març 
s’aixecarà la prohibició de fer focs 
a terrenys forestals, qualsevol ac-
tuació en aquest sentit –crema de 
rostolls, barbacoes i obres, entre 
d’altres– haurà de ser notificada a 
les autoritats.

Intervenció destacada. Si bé els bos-
cos s’han mantingut sans i estalvis, 
l’incendi d’un domicili al carrer 
Camèlies de Can Cuiàs la nit del 
23 de juliol va originar l’alarma al 

barri, ja que es va haver de desallo-
tjar el bloc del número 26. La rà-
pida intervenció de quatre agents i 
un caporal de la Policia Local amb 
la col·laboració de dos mossos 
d’esquadra va permetre evacuar 

de l’interior de l’habitatge sinistrat 
els cinc membres de la família de 
que hi residia, motiu pel qual la 
Junta de Govern Local ha acordat 
incloure aquesta actuació meritòria 
als expedients dels policies.

Pilar Abián | Redacció
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Un foc crema un descampat al carrer Cimal

L’11 de setembre, al voltant de les 
16h es va declarar un petit incendi 
en un descampat pròxim als habi·
tatges del carrer Cimal de Can Sant 
Joan que limita amb el barri barce·
loní de Vallbona. La intensa fumera 
va alertar als veïns que van avisar els 
bombers que, amb tres camions i un 

helicòpter, van controlar el foc en una 
hora. També hi van intervenir agents 
de la Policia Local, dels Mossos d’Es·
quadra i de Protecció Civil. Els veïns 
van expressar la seva queixa per la 
brutícia que s’acumula en aquest 
descampat i als voltants del Mirador 
de les Cultures | Lg
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Els treballs de construcció de la rotonda definitiva entre l’avinguda 
d’Europa i el carrer Joan Miró, a Mas Duran, s’han dut a terme aquest es·
tiu. L’actuació, per un import de 21.070 euros, té com a objectiu millorar la 
seguretat viària a la zona tal com van reclamar els veïns, ja que en aquest 
encreuament s’havien produït diversos accidents | SD

> La rotonda de Mas Duran ja està urbanitzada

PISOS DE LLOgUEr PEr A jOVES

Les pluges d’aquest estiu han agreujat la situació de goteres que pateixen els habitatges

Adigsa es compromet a solucionar 
els problemes d’entrada d’aigua

L’empresa pública Adigsa s’ha 
compromès amb els inquilins dels 
pisos de lloguer per a joves a so-
lucionar els problemes d’entrada 
d’aigua que venen arrossegant 
des de la primavera passada. Els 
veïns de la promoció de Mas Du-
ran van denunciar públicament a 
final de juliol que la Generalitat 
no s’estava responsabilitzant dels 
problemes de goteres. El detonant 
de la nova queixa va ser la tem-
pesta que va caure a Montcada 
el 29 de juliol, que va inundar els 
habitatges i va causar desperfec-
tes als 42 pisos que configuren la 
promoció, com banys inundats i 
portes bufades. 
A principi d’agost, tres tècnics 
d’Adigsa van visitar el bloc i 
van comunicar al president de 
l’immoble, Juan Sarto, que des-
prés de l’estiu es durien a terme 
els arranjaments per evitar les en-
trades d’aigua, però a hores d’ara, 
segons han informat els veïns, 
cap tècnic s’ha posat de nou en 
contacte amb els inquilins. 

Silvia Díaz | Redacció

Estat d’una de les plantes de la promoció de pisos de lloguer després dels aiguats del juliol
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Des de final de juliol és oberta als vianants la nova passarel·la sobre la C·17 
que comunica Mas Rampinyo amb el Pla d’en Coll, en la qual la Generalitat ha 
invertit 900.000 euros. La nova infraestructura està formada per un sol tram i 
té una longitud de 46,5 metres, una amplada per a l’ús de vianants de 3,2 me·
tres i una lleugera forma d’arc que s’eleva amb un mínim de cinc metres i mig 
sobre la carretera. Unes escales de formigó i un ascensor panoràmic faciliten 
l’accés a cada costat de la passera | SD

> El nou pont sobre la C-17, obert als vianants
Els aiguats de final de juliol sorprenen Montcada

La intensa pluja que va caure el 29 
de juliol a la tarda va deixar anega·
des d’aigua algunes vies principals, 
soterranis i baixos de locals, sobretot 
als voltants de la plaça d’Espanya. 
Els imbornals del clavegueram de 
la part superior del túnel de la C·17 
no van ser capaços d’absorbir la 
gran quantitat d’aigua que va caure 
de forma sobtada per l’acumulació 
de restes d’arbres i canyes produïts 
pel fort temporal. Un habitatge del 
carrer Carrerada va patir destros·
ses, que no suposaven perill, però 
els seus inquilins van haver de ser 

reallotjats durant uns dies mentre 
es procedia a netejar l’habitatge.
També va quedar tallat a la circu·
lació durant unes hores el pont de 
l’avinguda la Ribera sota la línia de 
França, a l’alçada de la Salle, on un 
autocar va quedar atrapat i avariat. 
Així mateix, també va quedar ane·
gat el pas soterrani del camí de la 
Font Freda. Altres dos focus d’afec·
tació van ser l’estació de tren de 
Terra Nostra i el complex Montcada 
Aqua. En aquest últim hi va entrar 
una gran quantitat d’aigua al punt 
d’unió dels dos edificis | LM

L’Ajuntament s’ha sumat a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, una 
convocatòria que es fa arreu d’Europa del 21 al 26 de setembre –el 22 és el Dia 
Mundial Sense Cotxes– amb el lema ‘Mou·te amb el cap per viure millor’. En la 
carta d’adhesió a la iniciativa, el consistori s’ha compromès a elaborar i presen·
tar el pla estratègic de la bicicleta i a desenvolupar la xarxa ciclable. En el marc 
de la Setmana de la Mobilitat, l’Ajuntament col·laborarà un any més amb la 
pedalada popular que l’AV de Montcada Nova organitzarà el 3 d’octubre  | SD

> Adhesió a la setmana de la Mobilitat
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Prop de 4.900 alumnes –3.200 de 
primària i 1.700 de secundària– 
han tornat a les aules després de 
les vacances d’estiu. L’inici del 
curs 2010-2011 s’ha avançat al 7 
de setembre en aplicació del nou 
calendari escolar, una novetat que 
ha aixecat nombroses veus críti-
ques entre el professorat i les fa-
mílies. Els pares i mares no veuen 
amb bons ulls l’anomenada set-
mana blanca, un període no lectiu 
que a Montcada es gaudirà del 7 
a l’11 de març, perquè no saben 
com podran compaginar la vida 
laboral i familiar. “Què farem 
amb els fills aquests dies? Això 
ens preocupa molt, esperem 
que les administracions orga·
nitzin casals com a l’estiu”, ha 
indicat Marc Pradas, un pare de 
l’escola Reixac. 

En aquest sentit, l’Ajuntament 
treballa conjuntament amb la 
recentment creada Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
de Montcada (FAMPA) per co-
brir amb activitats i propostes els 
períodes no lectius per tal de do-
nar una sortida a la demanda de 
les famílies. “Pròximament, pre·
sentarem un projecte que no no·
més inclourà la setmana blanca 
i els mesos de juny i juliol, sinó 
que també oferirem casals du·
rant les vacances de Nadal i el 
mes d’agost”, ha avançat la pre-
sidenta de l’Àrea Social i regido-
ra d’Educació, Ana Rivas (PSC). 

Una altra novetat d’aquest curs 
derivada del nou calendari escolar 
és que molts nens i nenes es queda-
ran sense colònies. Alguns centres, 
com el Reixac, l’Elvira Cuyàs i el 
Mitja Costa, han aprovat no fer 
sortides superiors a un matí com a 
mesura de pressió davant la nega-
tiva del Departament d’Educació 
de mantenir la jornada intensiva 
les dues últimes setmanes de curs. 
“Ens ha sabut molt greu prendre 
aquesta decisió; els professors 
compensàvem les hores extres 
que fèiem a les colònies amb la 
jornada intensiva”, ha dit la direc-
tora del Reixac, Heidi Gabarrón, 
que s’estrena en el càrrec aquest 
curs. Aquesta mesura no agrada 
molts pares i mares perquè con-
sideren que els grans perjudicats 
són els petits. “Què haurem de 
fer ara, colònies extraescolars?”, 
opina Eva Abadín, una mare de 
l’escola Reixac.

Més alumnes. El curs 2010-2011 ha 
registrat un augment del nombre 
d’estudiants respecte anys ante-
riors, un fet que ha provocat que 
se superi la ràtio de 25 alumnes 
a bona part de les classes i que al 
col·legi Mas Rampinyo s’hagi ha-
gut d’obrir una tercera aula de P3. 
“Ara tenim el nou centre de Mas 
Duran que actua com a pilota 
d’oxigen, però ens preocupa que 
aquesta tendència continuï en un 
futur, ho estudiarem amb la Ge·
neralitat”, ha dit Rivas.
Els centres de secundària també han 
iniciat el nou curs escolar i el que 
ho ha fet de manera més especial és 
La Ribera, que continua enguany 
amb el Batxillerat després que la 
Generalitat decidís durant el curs 
passat que el suprimiria. Finalment, 
gràcies a la pressió de la comuni-
tat educativa i de l’Ajuntament, el 

centre seguirà oferint aquests estu-
dis. “Estem molt contents perquè 
enguany tenim 60 alumnes, 31 a 
primer. Treballarem per garan·
tir aquesta matriculació el curs 
vinent i per consolidar la conti·
nuïtat del batxillerat al centre”, 
ha manifestat la directora, Clara 
Vilardell.

Millores. Com és habitual durant 
l’estiu, l’Ajuntament ha aprofitat 
per fer obres de manteniment en al-
guns centres. Una de les principals 
actuacions ha estat pintar l’escola 
Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo, 
adequar les pistes esportives de 
l’escola Font Freda, que també ha 
vist renovades les portes d’accés i es-
trena calefacció al gimnàs, i instal·lar 
una alarma a l’EB Font Freda. A 
tots els col·legis i escoles bressol de 
Montcada i davant la proliferació 
del mosquit tigre, s’han col·locat 
dues mosquiteres per aula i la cober-
tura total als menjadors i cuines. 

Societat
laveu.cat/societat

‘DoNEs D’AHIr I D’AVUI’
El Kursaal acull una 
exposició sobre el paper 
del col·lectiu femení

pàg. 16pàg. 15

EDUCACIó

Sílvia Alquézar | Redacció

El curs de la setmana blanca arrenca amb 
les crítiques del professorat i les famílies
L’ajuntament i la FaMpa treballaran plegats per cobrir amb diverses propostes i activitats els períodes no lectius dels infants

Pares i mares dels alumnes de l’escola Mas Rampinyo s’acomiaden dels seus fills en el primer dia de curs, el 7 de setembre
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Alguns centres no faran 
colònies ni excursions 
perquè no es manté    
la jornada intensiva     
al mes de juny

 Retallades polèmiques i reivindicacions denegades

Aquest any també és un curs de re·
tallades pressupostàries a causa de 
la crisi econòmica, unes reduccions 
durament criticades pels sindicats. 
L’època de vaques flaques s’ha tra·
duït a Montcada amb la denegació 
del servei de vetlladores per a dos 
infants amb necessitats educatives 
especials, la supressió del transport 
escolar per a la piscina que afectarà 
els alumnes de primer de les esco·
les Mitja Costa, Viver i Ginesta, i l’eli·
minació de la mitja dotació d’aula 

d’acollida al Reixac, entre d’altres. 
La nota positiva és la continuïtat del 
transport escolar fins a l’institut La 
Ferreria (imatge), que es mantin·
drà durant els propers tres anys. 
L’Ajuntament ha signat un conveni 
amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per sufragar el cost del 
servei amb una subvenció anual de 
47.000 euros. El servei, que a partir 
d’ara gestionarà l’AMPA del centre, 
es va establir fa 10 anys i sempre ha 
estat gratuït | SA

DEsÈ ANIVErsArI
L’Alzina i Can Cuiàs han 
celebrat una dècada de 
trajectòria a Montcada

sa
n

ti
 r

o
m

er
o



14  setembre 2010Societat

La manca de feina ha animat molts 
veïns del municipi a reprendre els 
seus estudis per tal de millorar el 
currículum i poder-se reincorpo-
rar amb més possibilitats al mercat 
laboral. Això ha propiciat que l’Es-
cola d’Adults tingui enguany més 
alumnes que mai. “Hi ha molta 
demanda,  especialment per al 
curs de graduat de secundària 
i per al de preparació al cicle 
formatiu de grau superior”, ha 
explicat el cap d’estudis, Carles 
Guijarro. Altres classes que també 
estan completes són les de caste-
llà per a nouvinguts i informàtica. 
“Només tenim una línia amb 
una mitjana de 35 alumnes per 
classe, així que la majoria dels 
grups ja tenen llista d’espera, 
encara que les inscripcions con·
tinuen”, ha afegit Guijarro. Les 
classes comencen oficialment el 20 
de setembre, a les 18h. 

Cicles formatius. Un total de 335 
alumnes cursa aquest any als cicles 
formatius de grau mitjà, que s’im-

parteixen a l’institut La Ferreria. 
Els cursos són de sistemes micro-
informàtics i xarxes (128) i de cu-
res auxiliars i d’infermeria (207). 
Pel que fa als graus supe riors, que 
també s’imparteixen a La Ferre-
ria, hi ha matriculats un total de 
241 alumnes a administració de 
sistemes informàtics i xarxes (33), 
desenvolupament d’aplicacions in-
for màtiques (16), pròtesi (62), hi-
giene dental (85) i documentació 
sanitària (45). D’altra banda, un to-

tal de 31 alumnes començarà el 22 
de setembre a La Ferreria la segona 
edició dels programes de qualifica-
ció professional inicial (PQPI), de 
les branques d’auxiliar de venda, 
oficina i atenció al públic i de man-
teniment d’equips informàtics. El 
projecte, del Departament d’Edu-
cació, s’adreça a joves entre 16 i 
21 anys que no han acabat l’ESO. 
Aquesta formació pretén capacitar 
els alumnes per accedir més fàcil-
ment al món laboral. 

L’atur ha motivat que moltes persones vulguin estudiar per millorar la seva qualificació

NOU CUrS

Pilar Abián | Redacció

Llistes d’espera a l’Escola d’Adults 
i als cicles formatius de La ferreria
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Alumnes de cicle formatiu de pròtesi dental de l’institut La Ferreria en el primer dia de classe

Les escoles 
bressol obren 
amb 430 inscrits
La xarxa d’escoles bressol de 
Montcada i Reixac, formada per 
quatre centres públics, un concer-
tat i dos privats, va obrir portes 
el 7 de setembre amb un total de 
429 nens i nenes inscrits i amb un 
fet insòlit en els darrers anys: hi 
ha places de lactants vacants en 
dos centres municipals, el Mitja 
Costa i el situat al Camí de la 
Font Freda. Fonts de la Regidoria 
d’Educació han relacionat aquest 
fet amb la crisi econòmica i la 
gran quantitat de famílies afecta-
des per l’atur | Lg

Laura Grau | Redacció

Accions legals 
per aconseguir 
el servei de 
vetlladores

Les famílies de Pau i Laura, els dos 
nens d’educació especial que van a 
les escoles Reixac i Elvira Cuyàs 
respectivament, emprendran ac-
cions  legals davant la negativa del 
Departament d’Educació d’assig-
nar un servei de vetllador que els 
doni suport a les classes. Els argu-
ments que els dóna la Generalitat 
és que els nens no compleixen el 
requisit de greus problemes d’au-
tonomia personal que fixa l’actual 
Llei de la Dependència per poder 
gaudir d’un auxiliar d’educació es-
pecial. Les famílies, en canvi, man-
tenen i avalen amb informes mè-
dics que Laura i Pau són “grans 
dependents” i que tenen dret a 
aquest servei. 
Cap de les dues famílies volen re-
nunciar a dur els seus fills a una 
escola ordinària i als beneficis que 
això suposa per a la seva integra-
ció al municipi i al seu entorn. 
Malgrat la decisió d’Educació, les 
famílies manifesten que se senten 
“emparats” per les respectives es-
coles, tant per part de la direcció i 
el claustre, com de les educadores 
d’educació especial.

L’Agrupament Escolta El Turó 
mantindrà obertes les inscripcions 
per a la pròxima temporada, que 
arrenca el 2 d’octubre, els dies 20 
i 21 de setembre. Els interessats 
han d’anar a l’Abi (Colon, 5), de 
17 a 19.30h. Les activitats, que 
tenen lloc els dissabtes a la tarda, 
s’adrecen a infants i joves entre 6 i 
18 anys. El programa inclou jocs, 
excursions i també algunes sorti-
des de cap de setmana | SD

Nova temporada 
del cau El Turó

 

La Regidora d’Educació ha obert el termini d’inscripció al taller Anima’t, 
juga amb ells, per a famílies amb fills de 3 a 5 anys. L’activitat  es farà del 
30 de setembre al 16 de desembre cada dijous, de 18 a 19.30h, a l’escola 
Reixac. El preu és de 50 i les places són limitades. Els interessats es poden 
informar a través del correu electrònic educacio@montcada.org o trucant 
al telèfon 93 572 64 74 | PA

> Torna el taller ‘Anima’t, juga amb ells’

> Tres nous programes a la graella de la ràdio
L’emissora municipal Montcada Ràdio (104.6fm i www.montcadaradio.com)  
iniciarà oficialment la temporada el 27 de setembre, amb la incorporació a la 
graella d’una vintena d’espais especialitzats, que duen a terme una seixantena 
de col·laboradors. Les novetats són ‘Underground’, un espai d’actualitat musi·
cal dels estils house i dance, ‘Peluts’ que tracta sobre el món dels animals, i el 
magazine d’humor ‘El momento inútil’. Aquests espais omplen la franja horària 
del vespre i la nit i són de diversos àmbits com musicals, de caire social, maga·
zines i de temàtica especialitzada | SD

> Cursos de sevillanes i de flamenc-pop
La Penya cordovesa de Terra Nostra oferirà durant la nova temporada cursos 
de sevillanes, flamenc·pop i guitarra. Les classes de ball les dirigirà Ángel Pe·
ramos a la seu social de l’entitat (avinguda Terra Nostra, 44·46). Per a infants 
de primària s’ofereixen classes de sevillanes les tardes de dilluns i de flamenc·
pop, les tardes de dimecres i divendres, en diferents horaris. Els divendres 
hi haurà una classe especial de flamenc·pop per a dones i als vespres, per 
a adults a partir de 14 anys. També els divendres, els alumnes dels cursos 
podran participar en la preparació d’una adaptació de l’obra de teatre ‘Bodas 
de sangre’, com a ballarins o cantants del cor flamenc | Lg
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> serafín Marín toreja a la Monumental el dia 26
El destre montcadenc Serafín Marín (imatge) torejarà a 
la Monumental el 26 de setembre, amb motiu de la Mer·
cè, i serà la seva primera aparició a Barcelona després 
de la prohibició de les curses a Catalunya a partir del 
2012 que el Parlament de Catalunya ha aprovat aquest 
estiu. Marín ha anunciat que tornarà a fer alguna acció 
reivindicant el manteniment de la tauromàquia | SD
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EQUITAT DE gÈNErE

La mostra es pot visitar al Kursaal fins al 10 d’octubre i després recorrerà centres cívics i escoles 

Dona i Igualtat reivindica la lluita 
de les dones amb una exposició

“En els últims anys les dones 
hem assolit molts drets però 
encara són precaris i febles i, en 
temps de crisi, no podem baixar 
la guàrdia”. Aquest és un dels 
missatges amb què la regidora de 
Dona i Igualtat, M. Teresa Gallego 
(PSC), va presentar el 14 de se-
tembre al Kursaal l’exposició Dones 
d’ahir, dones d’avui, una mostra for-
mada per set plafons amb textos 
i fotografies que reflecteixen com 

ha evolucionat la dona en els dar-
rers anys en diferents àmbits. En 
l’elaboració de l’exposició han col-
laborat veïnes del municipi, un fet 
que va destacar la directora executi-
va de l’Institut Català de les Dones, 
Anna Solà. “Felicito l’Ajuntament 
per aquesta iniciativa que neix 
de la participació i que serà una 
eina educadora que ajudarà les 
noves generacions a saber com 
hem lluitat les dones per aconse·
guir ser ciutadanes de primera”, 

va dir. L’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), va tancar l’acte animant 
les dones a aportar les seves idees 
i propostes per millorar la ciutat. 
“Sóc l’exemple que les dones, 
si ens ho proposem, podem es·
tar en llocs de decisió i definint 
polítiques fetes des d’una òptica 
femenina i no excloent”, va ex-
pressar. El 21 de setembre Dona i 
Igualtat presentarà a la Casa de la 
Vila, a les 18.30h, el Pacte ciutadà 
contra la Violència de Gènere.

Pilar Abián | Can Sant Joan
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TAZUMAL

Tres montcadencs han viatjat aquest estiu a El Salvador i Nicaragua

Els cooperants ensenyen
informàtica i reciclatge 

Maria Matllo i David Serrano han 
donat continuïtat als programes 
sobre el reciclatge i la separació de 
residus que Tazumal va engegar 
fa uns anys a Nahulingo, munici-
pi d’El Salvador agermanat amb 
Montcada. Els dos cooperants han 
dut a terme xerrades sobre qües-
tions mediambientals als líders de 
les comunitats de la població, per 
tal de formar-los i que siguin ara 
ells maeixos els que facin extensiu 
aquest missatge a la resta de la po-
blació. “Allà estan com nosaltres 
fa 20 anys”, ha destacat Serrano. 
Matllo, podòloga de professió, ha 
aprofitat l’estada al país per infor-
mar la ciutadania sobre com tenir 
cura dels peus –amb nocions bàsi-
ques d’higiene, alimentació o con-
trol del sucre– i sobre com malalti-
es com la diabetes afecten aquesta 
part del cos. “La informació de 
què disposaven era gairebé nul·
la”, ha indicat Matllo.

Informàtica. Sergi Piqué va haver 
de canviar de plans a La Paz Cen-
tro (Nicaragua), ja que per proble-

mes burocràtics a l’aduana, no hi 
havien arribat els ordinadors que 
Tazumal va enviar al maig, amb 
els quals havia de muntar una aula 
d’informàtica a la remodelada es-
tació de tren de la localitat. Piqué 
s’ha dedicat, doncs, a crear la pà-
gina web de l’Ajuntament, www.
lapazcentro.com, i a donar suport 
als informàtics del consistori local. 
“Tenen nocions bones d’infor·
màtica, però els faltava recursos 
i coneixements sobre creació de 
webs”, ha destacat el cooperant. 

Silvia Díaz | Redacció

La inauguració de la mostra va aplegar força dones que van seguir amb atenció el passi de fotografies preparat per Dona i Igualtat

Sergi Piqué, durant un seminari a Nicaragua
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Els centres cívics de Can Cuiàs  i 
de Terra Nostra (l’Alzina) han arri-
bat aquest 2010 als seus 10 anys de 
trajectòria i van organitzar sengles 
festes, el 4 i l’11 de setembre, per 
celebrar aquesta dècada de treball 
al municipi. La celebració de Can 
Cuiàs va tenir lloc el 4 de setembre 
i va consistir en una jornada amb 
activitats per a totes les edats. El 
programa va començar amb una 
mostra d’activitats de les associ-
acions del barri i una exposició 
de fotografies retrospectives de la 
història del centre. La jornada ma-
tinal va comptar amb la presència 
d’una delegació municipal encap-
çalada per l’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), i el regidor de Partici-
pació Ciutadana, Sergio Hermoso 
(PSC). “Seguirem donant suport 

a equipaments com aquest per·
què són molt importants en la 
vida d’un barri”, va manifestar 
Pérez, qui també va assistir l’11 de 
setembre, acompanyada d’Hermo-
so, a les activitats que es van fer a la 
tarda per celebrar el desè aniversari 
del Centre Cívic l’Alzina. 
A partir de l’octubre, Can Cuiàs 
obrirà al matí, oferint cursos i ta-
llers per a persones grans o que 
no treballin. Una de les novetats 
per a la pròxima temporada és la 
potenciació de tallers relacionats 
amb la salut, tot i que també es 
vol posar èmfasi en els cursos de 
noves tecnologies. “Estem molt 
il·lusionats amb la nova tem·
porada perquè oferirem més 
serveis a la ciutadania”, ha dit 
Montse Porta, dinamitzadora del 
centre cívic.  

L’Alzina. El Centre Cívic de Ter-
ra Nostra (Núria, 73) va celebrar 
l’aniversari amb un espectacle in-
fantil, a la plaça del Poble al matí, i 
tallers de manualitats i exhibicions 
de dansa, a la tarda, al Centre Cí-
vic. A la nit hi va haver un sopar 
de germanor amb una actuació 
musical. “La celebració va anar 
molt bé i la gent del barri ja ens 
ha demanat que organitzem 
més festes d’aquest tipus”, ha 
expressat Mònica Serra, dinamit-
zadora de l’equipament, sorgit fa 
10 anys de la remodelació d’una 
residència pública de gent gran. 
La temporada a l’Alzina arrenca-
rà el 4 d’octubre i l’equipament 
ofereix una programació de cur-
sos i tallers similar a la de l’any 
passat, amb la novetat d’un taller 
de fang.
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CENTrES CíVICS

Els dos equipaments han organitzat aquest setembre sengles festes per celebrar amb els usuaris els seus 10 anys d’existència

S. Alquézar/S. Díaz | Redacció

El Centre Cívic l’Alzina va acollir durant la festa d’aniversari una exposició de manualitats

 Oferta de cursos
El 23 de setembre finalitza el ter·
mini d’inscripció als cursos i tallers 
que la Xarxa de Dinamització de  
Participació Ciutadana ofereix als 
centres cívics l’Alzina i Can Cuiàs 
i a la Casa de la Vila –on destaca 
un taller de reiki i un curs d’infor·
màtica– i el dia 17 acaba el termini 
a La Ribera, que manté les pro·
postes de la temporada anterior. 
El programa de la Xarxa, que ar·
renca a l’octubre, també inclou les 
activitats del Casal de la Mina. Les 
propostes són ben diverses, com  
pintura, manualitats, ball,  música, 
gimnàstica, idomes i informàtica. 
Per a aquesta edició, la Xarxa ha 
unificat el preu dels cursos a cinc 
euros l’hora | SH

Una dècada amb l’Alzina i Can Cuiàs
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Pilar Abián | Redacció

Montcada dedica 
una setmana 
a la gent gran

La Regidoria de Participació 
Ciutadana organitza del 27 de 
setembre al 3 d’octubre la Setma-
na de la gent gran amb activitats 
que es faran amb la col·laboració 
del Casal de la Mina i del Casal 
de la Gent Gran de Montcada i 
Reixac. El programa començarà 
amb una xerrada sobre primers 
auxilis (Casal de la Mina, 17h) i 
seguirà l’endemà, amb una altra 
sessió informativa sobre sexu-
alitat. El dia 30, socis del Casal 
d’Ódena vindran al Casal del 
parc Salvador Allende per visitar 
diferents punts del municipi. L’1 
d’octubre, Dia Mundial de la gent 
gran, s’organitzarà una passejada 
pel municipi que sortirà des de la 
plaça de l’Església. A les 18.30h, 
en aquest mateix punt es farà la 
lectura d’un manifest. 

Més actes. El 2 d’octubre hi haurà 
una matinal esportiva al pavelló 
Miquel Poblet amb exhibicions 
de taixí, aerobic i gimnàstica de 
manteniment. A continuació, es 
farà una arrossada al Casal de 
la Gent Gran al preu de 10 eu-
ros per persona –les inscripcions 
s’han de fer abans del 30 de se-
tembre. A la tarda, les activitats 
continuaran  amb l’actuació dels 
grup de gimnàstica  dels Casals 
del Berguedà, de Montcada i Rei-
xac (16h) i de la Mina (18h). El 
programa clourà el dia 3 al pave-
lló amb actuacions de corals, sar-
danes i sevillanes (a partir de les 
10h), i a la tarda, ball.

Taller de pintura a la pista del parc del Turó Blau de Can Cuiàs, el 4 de setembre
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Era estrany que un municipi com 
Montcada i Reixac, travessat per 
tres línies ferroviàries i amb sis 
estacions, encara no tingués una 
entitat que fes referència a aquest 
món. Així ho ha pensat un grup 
de veïns que, engrescat amb la 
idea, ha decidit crear l’Associació 
d’Amics del Ferrocarril, un col-
lectiu que neix amb l’objectiu de 
promoure el coneixement i la di-
vulgació dels aspectes històrics i 
tècnics del tren a la ciutat. “Ens 
uneix, a més, la passió pel mo·

delisme, per això un dels nostres 
objectius és fer una maqueta de 
la xarxa ferroviària local”, expli-
ca Rafa Domínguez, president de 
l’entitat. 

Cares conegudes. Entre els socis 
fundadors hi ha gent coneguda 
per la seva trajectòria política i 
social. Tots parlen amb estusias-
me de com fer que el tren sigui 
un element cohesionador en una 
ciutat on paradoxalment les vies 
han dividit el territori. “Ens agra·
daria ensenyar a fer maquetes 

ja que és una activitat en què 
pot participar tota la família”, 
afegeix Domínguez. De projectes 
en tenen molts, ara el més impor-
tant, però, és aconseguir un local 
prou gran per acollir la maqueta 
somiada i sumar més adhesions. 
Per això, totes les persones inte-
ressades a formar part de l’entitat 
poden enviar un correu electrònic 
a l’adreça següent amicsdeltren@
gmail.com amb les seves dades o 
bé contactar amb la junta que es 
reuneix periòdicament al Kursaal 
de Can Sant Joan. 

Els trens, una passió compartida
NOVA ENTITAT

Els amics del Ferrocarril volen fer una maqueta a escala de la xarxa ferroviària local

Pilar Abián | Can Sant Joan

 

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha rebut una subvenció de l’Obra Social 
de ‘la Caixa’ de 3.011 euros per instal·lar gronxadors exteriors a l’Hotel d’En·
titats de Can Sant Joan (Viver, sn), que farà servir la quarantena d’usuaris 
del Casal Infantil del barri i del servei ‘Mentrestant’, ambdues activitats ges·
tionades pel departament de Serveis Socials. Amb aquests diners també es 
podrà adquirir material de psicomotricitat per als infants. “La subvenció ens 
permetrà millorar en gran mesura el servei que reben els infants”, va ex·
pressar l’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), durant una trobada que va tenir 
lloc el 27 de juliol a l’edifici consistorial amb els responsables de les oficines 
locals de ‘la Caixa’ | SD

> ‘la Caixa’ dóna 3.000 euros a serveis socials
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> subvenció de 12.000 euros per a Engrunes
La Fundació Engrunes, amb seu al polígon Coll de Montcada, ha re·
but una subvenció de 12.000 euros de Caixa Terrassa per al programa 
d’acompanyament a la inserció sociolaboral de joves en risc d’exclusió. 
L’ajut es destinarà a sufragar part dels sous dels dos educadors que fan el 
seguiment d’una vintena d’usuaris dels centres de treball de Sant Cugat, 
Cerdanyola i Rubí, on Engrunes gestiona diferents serveis de recollida i trac·
tament de residus. Les persones en risc d’exclusió hi treballen amb l’objectiu 
d’aprendre un ofici i incorporar hàbits de treball que els faciliti la seva entrada 
posterior al mercat laboral ordinari | Lg

> Cicle de xerrades sobre com cuidar els fills
La Regidoria de Serveis Socials tanca el 21 de setembre les inscripcions 
d’un cicle de tres conferències adreçades a famílies amb fills entre 3 i 6 
anys. Les xerrades tindran lloc els dijous 5, 19 i 26 d’octubre, de 17.30 a 
19h a l’escola Reixac (Doctor Buxó, sn). La primera conferència es titula ‘No 
em fa gens de cas del que li dic’, la segona girarà al voltant de la gestió dels 
mitjans d’informació, la televisió i els jocs d’ordinador i l’última parlarà sobre 
els hàbits d’higiene i d’autonomia de l’infant. Els pares i mares interessats a 
assistir a les xerrades han d’omplir un formulari que trobaran a qualsevol de 
les delegacions de Serveis Socials, al centre (Doctor Buxó, 14) o bé al Kursaal 
(Masia, 39). Les places són limitades | SH

L’alcaldessa, M. Elena Pérez, i el regidor de Participació Ciutadana, Sergio 
Hermoso, tots dos del PSC, van assistir el 21 i 22 d’agost als actes fets a 
Águilas per celebrar l’agermanament entre el municipi i la ciutat murciana. 
L’alcalde d’Águilas, Juan Ramírez Soto (PP), va oferir una recepció als dos 
edils (imatge), que també van participar a la cantada d’havaneres i al rom 
cremat organitzats pel  Centro Aguileño de Montcada i el consistori local | RJ

> Celebració del Dia de Montcada a Águilas

TINENçA D’ANIMALS 

El text inclou la prohibició de sacrificar els animals, una pràctica eradicada des del 2003

La nova ordenança amplia les accions 
que poden esdevenir una sanció

Aconseguir un millor nivell de pro-
tecció dels animals i que els propie-
taris i els posseïdors en tinguin una 
responsabilitat més alta són els ob-
jectius de la nova ordenança regu-
ladora de la protecció i la tinença 
d’animals que es va aprovar inicial-
ment al Ple del 29 de juliol, amb els 
vots a favor de tots els grups menys 
ICV-EUiA, que es va abstenir. El 

nou text és una actualització de 
l’ordenança del 2000 i que inclou la 
prohibició de sacrificar, que l’Ajun-
tament aplica des del 2003, quan 
per llei es va eliminar el sacrifici 
–l’excepció és per causes humanità-
ries o de salut pública i el sacrifici 
l’ha d’autoritzar un veterinari. 

Més possibilitats de sanció. L’orde-
nança amplia la cobertura a altres 

espècies més enllà dels gossos, gats 
i fures, com iguanes, animals ma-
rins o espècies exòtiques. La norma 
també inclou noves conductes que 
poden ser motiu de sanció –lleu, 
greu o molt greu–, com el submi-
nistrament de substàncies no auto-
ritzades, vendre animals a menors 
de 16 anys, sotmetre’ls a treballs 
inadequats o exhibir-los de manera 
ambulant, entre d’altres. 

Silvia Díaz | Montcada

Els socis fundadors de la nova entitat, davant d’una maqueta ferroviària de grans dimensions, un exemple de la que volen dur a terme
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>Editorial
Curs polèmic

A la señora Eva García
Primero de todo le comunico que 
le escribiré en castellano para que 
me entienda, podría hacerlo en ca-
talán, inglés o francés, pero, para ir 
sobre seguro lo haré en la lengua del 
Imperio. He leído en “Portaveus mi-
nicipals” (Portavoces municipales) 
de “La Veu” (La Voz) de la segunda 
quincena de Julio/Agosto de 2010, 
sus comentarios  en “Orgullosos de ser 
españoles” y he quedado alucinado. 
Ni he visto banderas españolas en to-
dos los balcones, ni he visto millones 
de catalanes celebrando en la calle la 
victoria de España en el mundial de 
fútbol y no entiendo que diga que los 
gobernantes actuales renieguen de su 
propia sangre y de sus antepasados, 
para reclamar una Catalunya indepen-
diente. Lo que pasa, señora Eva Gar-
cía, es que si estar orgulloso de ser 
Español depende de que unos merce-
narios de pegar patadas a una cosa re-
donda (muchos de ellos catalanes, sí) 
para que pase entre tres palos y que 
encima cobren 600.000 euros por 
unas horas de trabajo, es todo lo que 
España me ofrece para ser español, le 
diré que “España no, gracias”. Quizá 
si su oferta mejora, la estudiaré.

Albert Salvà i Brusel
Montcada

Carrer Major
Fa un any vaig fer un comentari irònic 
sobre les obres de re-re-remodelació 
del terra del carrer Major. Ara és l’hora 
de fer la valoració, un cop acabat (su-
poso, ja que em diuen que hi ha nous 
problemes de clavegueram), i  felicitar 
l’Ajuntament. L’aiguat de fa uns dies 
ha permès certificar dues coses, que 
les reixes del clavegueram eren su-
ficients i que no hi ha hagut bassals 
d’aigua i, un cop ha parat la pluja, es 
podia passejar sense mullar-se més del 
compte. Ens hem de felicitar, doncs 

no hi havia cap raó perquè no tornés 
a passar el mateix, ja que els gestors 
municipals eren els mateixos que els 
de les altres vegades. 
Hi ha petits errors com que els cotxes 
no poden girar en arribar a Bogatell, o 
sortir d’un aparcament soterrat, perquè 
han posat més pals limitadors de la cir-
culació del compte, que els controls de 
tancament de la zona per a vianants no 
acaben de funcionar, que el centre de 
la plaça de l’Església amb el seu mo-
nument a la Pàtria està poc resolt, però 
tot això es podrà corregir fàcilment.
En definitiva, felicitats. Darrera queda 
el sacrifici dels comerciants que han 
suportat les obres i estan suportant la 
crisi, esperem que recuperin ben aviat 
la normalitat. És molt agradable veure 
passejar novament els montcadencs i 
els ancians acompanyats de jovenetes 
nouvingudes, que necessiten aquest 
treball per viure, llàstima que aquest 
avi no tingués aquesta companyia  
quan encara podia parlar i potser expli-
car-li alguna cosa. 
Parlant del monument a la Pàtria, 
aquest setembre hem viscut un altre 
cop un acte de civisme i democràcia 
plena amb la celebració de la Diada. 
Fins i tot hi han participat els que ens 
neguen el pa i la sal, no accepten que 
siguem una nació i volen que el català 
nomé es parli a casa i fluixet (no  si-
gui que s’enfadi el veí). Fantàstic! Que 
més volem?

Jaume Ribera
Montcada

Agraïment
Som un grup d’usuaris del gimnàs 
municipal que, en arribar el mes de 
juliol,  veiem com la pràctica d’esport 
en aquest recinte és impossible i desa-
consellable degut a les altes tempera-
tures a què s’arriba a l’interior. En els 
darrers anys havíem demanat reitera-
dament canviar l’activitat física dintre 

del recinte per una altra que es pogu-
és fer dins la piscina (en aquest cas, 
aquagym). Per diversos motius sempre 
se’ns havia negat. Doncs bé, aquesta 
temporada això ha canviat. És per això 
que volem agrair als responsables de 
l’IME, i en especial a la senyora Araceli 
Plaza de Gestiser Manteniment, SL, els 
seus esforços i col·laboració per trobar 
una solució satisfactòria per a tots que 
ens permeti continuar gaudint de l’es-
port en un mitjà tan gratificant a l’estiu 
com és l’aigua, tenint en compte que 
Montcada disposa d’una magnífica 
piscina per poder fer-ho. Aprofitem, 
també, per proposar l’activitat d’aqua-
gym com una més de les que s’oferien 
com activitat d’estiu; estem segurs que 
tindria un gran èxit.
Rosario Barquil i 5 signatures més 

Can Sant Joan i Montcada

Comisaría obsoleta
El 3 de septiembre fui a renovar el 
DNI de mi hijo. En comisaría me habí-
an informado que, a parte de las visi-
tas programadas, se dan 40 números 
más, así que me levanté pronto para 
hacer cola. Cuando me tocaba entrar, 
los números ya se habían agotado y 
sólo podían tramitarse documentos 
con cita previa. Más de 20 personas 
quedamos en la calle. Solicité el li-
bro de reclamaciones y, mientras un 
amable funcionario me explicaba la 
situación y las condiciones en las que 
trabajaban, otro buscaba a su supe-

rior. Me quedé de piedra cuando me 
enteré de que los aseos están en la 
1a planta y sin ascensor, entonces 
pregunté qué pasaba si una persona 
mayor o con alguna minusvalía necesi-
taba ir al lavabo, pero no supieron qué 
contestarme. Por otra parte, la sala de 
tramitaciones y la de espera son de-
masiado pequeñas para la cantidad 
de gente que asiste y la recepción  
no está en condiciones para recibir a 
nadie. Montcada ha crecido mucho 
en población y, además, vienen tam-
bién usuarios de otras poblaciones, 
por lo que el edificio se ha quedado 
pequeño. 
De las 20 personas que nos queda-
mos sin poder entrar, sólo yo reclamé. 
Dado que el DNI es obligatorio y que, 
además, hay que pagar por él, si to-
dos reclamáramos conseguiríamos 
una nueva comisaría en condiciones. 
Al final, después de hablar con el jefe 
de policía, conseguí renovar el carnet 
pero igualmente con su apoyo y el del 
personal presenté una reclamación, 
que será enviada a Madrid. Quisie ra 
aclarar que el trato, tanto personal 
como profesional, de los funcionarios 
es bueno, pese a las condiciones ob-
soletas en las que trabajan. Aún así, 
se sabe que cualquier trabajador cum-
ple mejor y es más efectivo si trabaja 
en buenas condiciones y un ambiente 
óptimo.

Asunción Aparicio
Can Sant Joan

El nou curs acadèmic ha co-
mençat més d’hora que mai 
però amb descontent genera-
litzat. La implantació de la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC) 
sense comptar amb el consens 
del professorat està tenint re-
percussions negatives. D’entra-
da, molts centres han anunciat 
la suspensió de les sortides de 
jornada sencera i de les colònies 
en resposta a la supressió de la 
jornada intensiva en el mes de 
juny. Amb aquesta mesura de 
pressió que perjudica, en pri-
mer terme, els infants i, de re-
truc, les empreses de transport i 
el sector del lleure, els mestres 
volen manifestar al govern auto-
nòmic que no estan disposats a 
treballar més hores de les que 
cobren. 
La famosa setmana blanca 
que es farà al març encara no 
se sap com es gestionarà. Tot 
sembla indicar que les AMPA 
rebran uns diners per organitzar 
casals en els centres, però pro-
bablement les famílies n’hauran 
de sufragar una part. Una altra 
qüestió polèmica està sent la 
incorporació de l’ordinador por-
tàtil a les aules ja que, malgrat 
l’anunci de la Generalitat, el 
país encara no està preparat 
tecnològicament per implemen-
tar aquesta mesura. Això genera 
desconcert entre els pares que, 
pels mitjans de comunicació 
s’assabenten d’unes propostes 
que després no s’acaben de po-
sar en pràctica.
Tot plegat, posa de manifest 
que una llei que afecta àmplia-
ment la societat i que marcarà 
les actuals i futures genera cions 
mereix que sigui aprovada amb 
el màxim consens i aplicada 
amb convenciment i ganes, no 
amb recel i, el que és més greu, 
generant enfrontaments.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

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

Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, l’1 d’octubre

Al carrer guilleries de Terra Nostra hi ha plantats uns pomers que 
embruten la vorera. Els fruits cauen i està tot brut; a més quan les 
branques estan carregades no s’hi pot passar ja que ocupen tot l’es-
pai. No es poden canviar aquests arbres de la via pública? sílvia pla 
Terra Nostra.

Efectivament, per les limitacions de l’espai subterrani existent, l’arbrat 
viari del carrer Guilleries, d’uns 15 anys de vida, ha arribat a un estat 
fisiològic no desitjable i a un desenvolupament de les seves copes poc 
equilibrat. En principi, per tots els arguments exposats, seria possible 
una tala de l’arbrat. Convindria, però, una petició per part dels veïns 
afectats a través d’una instància i així es podria procedir de forma ràpi·
da a dur·la a terme | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Munici-
pals (PSC)

el clic

paso obsoleto

Me gustaría poner en conocimiento de to·
dos los vecinos el peligro que supone el 
obsoleto paso a nivel con barreras de Mas 
Rampinyo ya que hay uno nuevo soterrado 
a escasos metros. Como vecino próximo a 
la zona, creo que ya es hora de que lo cie·
rren. 
Este paso a nivel con barreras esta habi·
litado en un aparcamiento y, por si fuese 
poco, impide el aparcamiento en zona de 
minusválidos. Espero que la información 
aportada sirva para algo.  

Lucio Hierro Mas rampinyo

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat

RECTIFICACIÓ

Per un error de compaginació, a l’anterior número no va aparèixer publicat de forma íntegra 
l’últim paràgraf de l’escrit de portaveus d’ICV-EUiA, Josep M. González, titulat “Fin de un 
curso / principi d’un altre” motiu pel qual el reproduïm tot seguit:

La ciutadania demana solucions, respostes encertades i justes i exi·
geix que la crisi la pagui els que l’han provocat. Per tot això, el proper 
curs començarà amb la vaga general del 29 de setembre, seguida de 
la “Marxa contra l’atur, la precarietat i pels drets socials”. Treballem 
perquè el proper curs sigui millor que el que acaba!
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro
Portaveu del PSC

El canvi real
L’actual situació de crisi econòmica en què ens 
trobem podria fer·nos plantejar si, com a gestors 
públics, estem fent les coses bé. Les informa·
cions que ens arriben no ajuden a esvair la in·
certesa davant el futur més proper i ens complica 
el trobar solucions òptimes i adients per fer front 
a les problemàtiques que afecten a Montcada i 
Reixac. 
S’han dut a terme força projectes, tant d’infra·
estructures com de caire social (escoles bressol, 
centres cívics, equipaments esportius...). Ara, 
tot i disposar de menys recursos econòmics, cal 

apostar per donar serveis de qualitat i fer arribar 
el suport a les famílies del nostre municipi que 
més ho necessiten. El fet de comptar amb un 
pressupost ajustat i el descrèdit què, en gene·
ral, envolta als polítics podria portar·nos al defa·
lliment. En canvi, pels homes i dones del PSC, 
aquesta situació ens esperona i ens dóna força 
per seguir assolint nous reptes i acomplint objec·
tius plantejats en benefici dels nostres ciutadans 
i ciutadanes. Malgrat la difícil situació financera, 
duem a terme actuacions i cerquem ajuts a d’al·
tres administracions fent tot el possible per acon·

seguir els suports necessaris per fer de Montcada 
i Reixac el millor lloc per viure.
Per seguir avançant, si cal, haurem de recórrer a 
la imaginació, a la innovació, a les propostes de 
col·laboració per seguir mantenint bons serveis 
a la ciutadania. Hem de fonamentar les accions 
d’aquest curs polític, recentment iniciat, en l’es·
forç, la solidaritat, la responsabilitat i la tenacitat de 
tothom i així podrem assolir el canvi real a la nostra 
població. Per la nostra part, amb una il·lusió reno·
vada i amb tota l’empenta necessària, farem tot el 
possible des d’ara i fins al final d’aquest mandat. 

Institucions i ciutadania
La celebració de la Diada de Catalunya, la pri·
mera celebració després de la Sentència del 
Tribunal Constitucional en contra del nostre Es·
tatut, ha seguit el mateix patró dels últims anys. 
Davant del discurs institucional de l’alcaldessa, 
que m’ha sonat més a un discurs electoral que 
no pas reivindicatiu, per sort hem tingut la opor·
tunitat d’escoltar un discurs de la ciutadania 
molt més apropiat, el que va fer l’Anna Oliver, 
una persona que ha treballat 30 anys escoltant 
i ajudant la ciutadania de Montcada amb més 
necessitats. El regidor d’Hisenda ha anunciat 

que es reduiran els serveis que presta l’Ajunta·
ment, degut a que els propers quatre anys s’ha 
de retornar l’excés de diners rebuts al 2008, 
uns 700.000 euros que representarà aproxima·
dament una reducció del 20% dels ingressos 
de l’Estat, i que possiblement passarà el mateix 
amb la liquidació del 2009. Per què retardar un 
pla d’austeritat que revisi totes les despeses i 
plantegi un millor aprofitament dels recursos 
municipals, evitant retallades de serveis que 
són necessaris per la ciutadania?
Si volem recuperar la confiança de la ciutadania 

amb les institucions i amb els polítics que les 
gestionen, cal que s’escolti a la ciutadania i que 
per davant de consignes de partit es donin res·
postes a les seves necessitats. La ciutadania de 
Montcada i de la resta de Catalunya va sortir al 
carrer per defensar l’Estatut i també per dema·
nar que la crisi la paguin els que l’han provocat 
i tornarà a sortir al carrer el proper 29 de setem·
bre per rebutjar la reforma laboral aprovada per 
socialistes i convergents.

Nuevo curso político apasionante
Este septiembre empieza un nuevo curso político que 
se presenta especialmente apasionante y movido. En 
poco más de dos meses, tendremos elecciones al 
Parlament de Catalunya que, con toda probabilidad, 
supondrán un cambio en el gobierno catalán, como 
crónica de una muerte anunciada: la muerte de una 
pésima fórmula, la del tripartito, que ni sus propios 
miembros defienden: ¡insólito! Los socialistas han te·
nido 7 años para gobernar Catalunya y éste es el re·
sultado de su gestión: grandes retrocesos de los de·
rechos y de las libertades de los catalanes, subidas 
continuas de los impuestos, menos pymes y menos 

autónomos, menos recursos en las escuelas, caos 
absoluto en la ley de dependencia, cifras de paro 
desorbitadas, inseguridad ciudadana, papeles para 
todos los inmigrantes, sectarismo nacionalista en·
fermizo... Éste es el balance real de las políticas de 
izquierdas. Todos los socialistas son iguales, están 
llevando al país y a sus ciudadanos a la más absoluta 
miseria y ruina. Los socialistas destrozan todo aque·
llo que tocan. A nivel municipal también habrá elec·
ciones en mayo. En Montcada, también se presenta 
apasionante el curso político, con el cierre de legisla·
tura, la campaña y las elecciones; con el añadido de 

novedades al frente de la alcaldía que, poco tiempo 
tendrá para gobernar y además con gravísimos pro·
blemas de financiación provinientes de otras admi·
nistraciones con deudas propias contraidas. Desde 
el PP creemos que, más que nunca, los presupues·
tos para el próximo año deberían estar guiados por 
la austeridad y el control de gasto público, a la vez 
que las políticas sociales no se vean afectadas por 
recortes que se están planteando. La galopante crisis 
económica que está afectando a más de 3.000 ciu·
dadanos de Montcada de forma directa a través del 
desempleo marcará este nuevo curso político.

La realitat del CD Montcada
Els antecedents del CD Montcada venien marcats, 
des de feia 9 anys per la intromissió i el control polític 
d’aquesta entitat. Al 1999, amb l’entrada de PSC·
CiU al govern, aquest club també inaugura una nova 
etapa amb un president posat a dit fins al 2007. Eco·
nòmicament aquests anys es caracteritzen per l’in·
crement de les subvencions que rep el club i per un 
aval continuat que fa l’Ajuntament a una pòlissa de 
crèdit que s’inicia amb un valor de 18.000 euros al 
2001 per arribar al 2007 a un total 120.000 euros. El 
desembre del 2007 el president dimiteix deixant, al 
marge de la pòlissa, un forat de 25.000 euros. Sota el 

control del regidor d’Hisenda i del regidor d’Esports, 
que formen part de la Junta Gestora provisional del 
club, es posa a dit un nou president que durarà fins 
març del 2009. En aquest període, l’Ajuntament hi 
aboca una subvenció ordinària de 30.000 euros i 
una d’extraordinària de 60.000 més. També utilit·
za la seva influència, mitjançant concessió d’obres, 
perquè el club tingui una esponsorització de 60.000 
euros més, a part d’altres com la de l’Ecoparc, que 
aporten al club 30.000 euros més.  El club en aquest 
exercici del 2008·2009 compta amb un pressupost 
de més de 200.000 euros i, tot i així, el nou president 

dimiteix deixant l’aval per un valor de 100.000 euros i 
uns deutes d’uns 25.000 euros més. Durant aquests 
períodes i amb les dimissions dels dos presidents, i 
malgrat el compromís reiterat del sr. Maresma, mai es 
demanen comptes ni explicacions de la gestió eco·
nòmica. En 9 anys l’Ajuntament sempre ha actuat de 
mecenes i ha tapat, mentint, el desgavell econòmic 
de juntes anteriors. És sorprenent que avui el govern 
surti com a salvador del CD Montcada quan els fets 
mostren que ha decidit tancar l’aixeta dels diners i 
de les influències perquè l’actual junta directiva no 
ha volgut sotmetre’s als seus interessos.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV·EUiA

Montcada en positiu
En el començament del nou curs polític i pel que 
fa al finançament local, ens hem trobat en la pu·
blicació de noves mesures restrictives per part 
del govern central.
El mes de juny el govern central va fer un decret 
que impossibilitava als ajuntaments fer crèdits 
per inversions, independentment del seu nivell 
d’endeutament. Mesura que ja vaig titllar d’injus·
ta perquè posava tots els ajuntaments al mateix 
sac, els que no havien aplicat mesures d’austeri·
tat pressupostària i els que, com l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, sí ho havíem fet.

Ara diuen que volen limitar la possibilitat d’en·
deutament per inversions als ajuntaments que 
tinguin un endeutament com a màxim del 75% 
dels ingressos ordinaris.
L’Ajuntament de Montcada i Reixac també com·
pleix aquest requisit, després de dos anys d’aus·
teritat pressupostària, el govern municipal podrà 
continuar fent a l’any 2011, les inversions previs·
tes i que la ciutat necessita.
Cada vegada més es constata que la festa s’ha 
acabat, que les administracions en general i els 
ajuntaments en particular, hauran de gestionar 

molt millor els recursos que els ciutadans i ciuta·
danes, via impostos, aporten per a la millora dels 
serveis de la ciutat.
És l’hora dels bons gestors, de la gent seria i pre·
parada. En temps de bonança econòmica amb 
voluntarisme i predisposició qualsevol se’n surt, 
ara no, ara són temps d’exigència, de disposar 
dels millors en cada lloc de l’administració. En 
això, CiU estem compromesos.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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CICLE DE POESIA

‘poeticae’ proposa set espectacles i dues 
maratons de lectura durant aquesta tardor

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

ÈxIT DE LA pEgATINA I ITACA
Els dos grups montcadencs han 
viscut un estiu ple de concerts

pàg. 23

CUrsos DE CULTUrA
L’oferta es manté i ofereix un nou 
taller per tocar rock en grup
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Carme Bruguerola protagonitza el muntatge ‘Caminar el silenci’ sobre l’obra poètica de Lluís Solà, que es podrà veure el 30 de setembre

L’espectacle de carrer ‘Con tres 
heridas’ de Dèria Teatre, sobre 
l’obra poètica de Miguel Her-
nández, obrirà el 23 de setembre 
(22h, al c. Major) el cicle de poe-
sia ‘Poeticae’, una nova aposta 
de la Regidoria de Cultura per a 
aquesta tardor que compta amb 
la col·laboració de la Fundació 
Juan Ramón Masoliver. A més 
de commemorar el centenari 
del naixement de l’erudit de 
Vallençana, el programa pretén 
potenciar la poesia i apropar-la 
al ciutadà amb un seguit d’actes 
i espectacles que tindran com a 
escenaris l’Auditori, el Kursaal, 
la Biblioteca Elisenda i la Casa 
de les Aigües, que s’estrena 
com espai cultural amb el reci-
tal ‘Doll’, a càrrec del Grup 7 de 
Cors (24 de setembre, 20h). 

Recitals i maratons. La inau gu-
ració ofi  cial del cicle serà l’1 
d’octubre (Kursaal, 22h) amb 
‘Las trescien tas’, una obra ba-
sada en l’antologia que Masoli-
ver va publicar sota el títol Las 
trescien tas. Ocho siglos de lírica caste-
llana. Entre la resta d’espectacles 

programats destaquen ‘Cami-
nar el silenci’, de Carme Bru-
guerola, sobre l’obra de Lluís 
Solà (30 de setembre, a les 20h, 
a la Bibliote ca Elisenda); ‘Com 
si entrés en una pàtria’, del grup 
L’Arrencacors, sobre l’obra de 
Joan Ma ra gall (3 d’octubre, a 
les 19h, a la Casa de les Aigües), 
i ‘Amor hermètic’, de la compa-
nyia Fina Rius a partir de textos 
de Salvador Espriu (8 d’octubre, 
a les 22h, a l’Auditori). Tots els 
actes són gratuïts llevat dels es-
pectacles dels dies 3 i 8. Els qui 
treguin en préstec un llibre de 
poesia a les biblioteques entre el 
20 de setembre i  el 8 d’octubre, 
tindran una invitació per a una 
de les dues obres de pagament.
Els aficionats a la poesia també 
podran tenir un paper actiu par-
ticipant en la marató de lectura 
poètica que tindrà lloc el 2 d’oc-
tubre a l’Auditori (19h). L’horari 
serà de 19 a 22h i els partici-
pants –que s’han d’inscriu re a 
l’Auditori o al correu auditori@
montcada.org– podran lle gir  un 
màxim de dos poemes de crea-
ció pròpia o de qualsevol autor. 
El cicle clourà el 14 d’octubre 
amb una altra marató a l’Ateneu 
Barcelonès. La regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), ha 
destacat que tant Poe ti cae com 
Montcada a Escena “aprofiten 
la vitalitat teatral dels col·
lectius de Montcada”.

El programa commemora el centenari del naixement de Juan Ramón Masoliver i és una nova aposta de la Regidoria de cultura

Laura Grau | Redacció

Els aficionats a la 
poesia podran tenir un 
paper actiu participant 
a la marató poètica

Un dels espectacles de Poeticae,   
‘Las trescientas’ (2 d’octubre, 
a les 22h al Kursaal), a càrrec 
d’actors de diferents grups tea·
trals locals, servirà per inau gu rar 
la quarta edició del cicle de tea·
tre amateur Montcada a Escena, 
que s’allargarà fins al novembre i 
que compta amb la participació 
de diferents grups locals, cinc 
dels quals estrenen espectacle. 
Dèria Teatre presenta ‘Con tres 
heridas’ (inclòs al Poeticae). El 
Grup Sayuc aposta per la comè·
dia d’embolics ‘Vida y milagros 

del padre Benito’. El Grup Teatrac 
de l’Abi prepara la comèdia ‘¡Hay 
motín, compañeras!’, d’Alberto 
Miralles, i Tea345, de La Unió, 
aposta per ‘La forma de les coses’, 
de Neil LaBute. La companyia de 
nova creació Digue’m de tu Teatre 
debuta amb ‘Res té sentit’. El ci·
cle oferirà la possibilitat de tornar 
a veure dues obres estrenades 
la temporada passada: ‘33’, del 
Grup de Teatre La Salle, i ‘Troia·
nes’, dels alumnes del Taller de 
Teatre de la Regidoria de Cultura 
(a la fotografia) | Lg

> Nova edició del Montcada a Escena
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fotografies del paquistà 
i dibuixos sobre el Quixot 

La Casa de la Vila acollirà fins 
al 26 de setembre dues exposi-
cions, una d’Àngel López Va-
lero, de 88 anys i aficionat des 
de jove al dibuix i la pintura, 
i una altra de Francesc López 
Román, fill de l’anterior i co-
negut metge del municipi, que 
presenta fotografies, objectes i 
un audiovisual –fet amb amb la 
col·laboració de Pere Arévalo, 
de La Unió– d’una expedició al 
cim del Karakòrum, al Paquis-

tà, en la que va participar l’any 
1997. Destaquen el preciosisme 
dels dibuixos amb plomí i tin-
ta sobre diferents passatges del 
Quixot que López Valero va fer 
als anys cinquanta i alguns olis 
de racons de Montcada. “Ens 
fa molta il·lusió exposar ple·
gats”, va dir López Román. La 
inauguració va tenir lloc el 7 de 
setembre amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), i l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC). 

Àngel i Francesc López, pare i fill, exposen a la casa de la Vila

D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, Francesc i Àngel López, i l’alcaldessa, M. Elena Pérez 

Víctor Mateo: ‘Em deixo portar per 
les emocions fins trobar l’equilibri’
L’artista exposa una quinzena d’obres creades entre final dels 80 i principi del segle XXi 

L’exposició amb què l’Auditori 
Municipal ha obert la tempo-
rada 2010-2011 és un recull de 
quinze obres de l’artista Víctor 
Mateo (Tànger, 1945), que 
mostren la seva trajectòria entre 
final de la dècada dels 80 i prin-
cipi del segle XXI, caracteritza-
da per l’ús de tonalitats fosques 
i terroses. “El que faig ara té 
més claror, tot i que em trobo 
molt còmode amb el negre”, 
va explicar l’artista, durant la 
inauguració de la mostra que 
va tenir lloc el 9 de setembre. 
Mateo també va apuntar que 
“a Montcada m’han donat 
total llibertat per exposar i he 
triat obres que m’agraden i 
no surten gaire del taller per·
què les galeries em demanen 
l’últim”. 

Improvisació. Mateo defineix 
la seva obra com espontània i 
ges tual ja que “no penso gaire 
abans de posar·me a pintar, 
em deixo portar per les emo·
cions i, quan trobo l’equili·

bri entre les tonalitats i els 
colors, dono per acabada la 
creació”. Veí de Sant Adrià del 
Besòs, l’artista es va formar al 
Canadà, sota la influència de 
l’expressionisme i moviments 
com l’Action Painting –el mà-
xim representant del qual és el 
pintor Jackson Pollock. Dues 
de les obres que es poden veu-
re a Montcada les va pintar al 
país nordamericà mentre que la 

resta les ha creat a Catalunya. 
Durant la seva trajectòria, Ma-
teo ha participat en nombroses 
exposicions arreu del món i 
ha guanyat diversos premis. A 
la inauguració, la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
va definir l’obra de Mateo com 
a “sorprenent i d’una riquesa 
excepcional”. L’exposició es 
podrà visitar a l’Auditori fins al 
17 d’octubre.

Silvia Díaz | Montcada

Victor Mateo, davant d’una de les obres de l’exposició que acull l’Auditori fins al 17 d’octubre
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ExPOSICIONS

Laura Grau | Montcada

rosa freixas fa la seva 
primera mostra individual

La pintura és la seva gran afi-
ció des dels 14 anys però és ara, 
amb 68, quan més està gaudint 
amb els olis i els pinzells. És 
alumna del curs de pintura que 
imparteix l’artista Maese Pérez 
a la Casa de la Vila i abans ho 
va ser de Joan Capella. “No 
era el clàssic professor, no 
donava massa explicacions, 
però amb quatre consells i un 
toc de paleta sabia treure el 

millor de tu”, recorda Freixas, 
qui té predilecció pels paisatges 
i els retrats que recrea a partir 
de fotografies que fa ella ma-
teixa. Ha participat en diverses 
exposicions col·lectives a Mont-
cada i Ripollet i en diferents edi-
cions del Mercat d’Art. La que 
inau gura el 28 de setembre a la 
Casa de la Vila (19.30h) és la 
seva primera mostra individual 
on presenta una vintena d’olis 
fets en els últims deu anys.

L’autora, veïna de Font pudenta, va ser alumna de Joan capella

Rosa Freixas posa amb una de les primeres obres que va fer com alumna de Joan Capella

CASA DE LA VILA

Laura Grau | Pla d’en Coll

Nova visita guiada al jaciment ibèric
Montcada és un dels 200 municipis que participa en el programa de divulgació cultural

jOrNADES DEL PATrIMONI 2010

Montcada i Reixac és un dels 
200 municipis catalans que 
participa a les Jornades Euro-
pees del Patrimoni a Catalunya 
2010 que impulsa el Departa-
ment de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat 
amb l’objectiu de divulgar i 
potenciar  el ric bagatge històric 

de Catalunya. El Museu Muni-
cipal i l’Ajuntament proposen 
una visita guiada al jaciment 
ibèric de Les Maleses, a la Ser-
ralada de Marina, el 25 de se-
tembre. El programa comença-
rà a les 10h a la seu del Museu 
(a la planta baixa de la Casa de 
la Vila) amb una introducció 
sobre la història i la ubicació del 

poblat. Un autocar portarà els 
assistents fins al camí d’accés al 
jaciment, al qual només es pot 
arribar després d’una camina-
da de trenta minuts. Per això es 
recomana portar roba i calçat 
còmodes. La visita guiada clou-
rà a les 13.30h. Les places són 
limitades i les inscripcions, gra-
tuïtes, es poden fer al Museu.

Laura Grau | Redacció
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El calendari de festes majors de 
barri, inaugurat per Terra Nos-
tra i Montcada Vella a principi 
de setembre, continua ara a Can 
Cuiàs,  que obre el programa fes-
tiu el 17 amb una cercavila pels 
carrers del barri (18.30h). El 18 
hi haurà l’arrossada popular i el 
festival de playbacks i el 19, el 
parc infantil,  la festa de l’escuma 
i el festival de balls. Mari Expó-
sito, de la comissió de festes de 
l’AV, lamenta que cada vegada 
hi hagi menys voluntaris en l’or-
ganització: “Tenim sort que els 
joves del barri encara estan al 
peu del canó, però necessitem 
que s’impliqui més gent per 
poder garantir la continuïtat 
de les festes i el propi funciona·
ment de l’AV”.

Terra Nostra i Carretera Vella. Una 
trobada de puntaires multitudinà-
ria l’11 de setembre va cloure el 
programa festiu de Terra Nostra, 
que va arrencar el 3 amb la po-
pular Nit Boja. Montse Sánchez, 
de l’AV, ha destacat l’elevada 
assistència a la majoria d’actes 
–tot i que es va notar la crisi en 
la recaptació del servei de bar– i 
ha agraït “la predisposició i la 
bona feina” dels veïns que han 
col·laborat amb la comissió de 
festes. L’AV de Montcada Ve-
lla també s’ha mostrat satisfeta 
amb el desenvolupament dels 

actes que va programar els dies 
3, 4 i 5 de setembre. L’entitat va 
comptar amb la col·laboració de 
l’AE El Turó i el Casal El Brot, 
que van organitzar les activitats 

infantils, i el Cafè Boulevard, que 
va programar els concerts de la 
Nit Jove, amb la participació dels 
grups Itaca Band, Samusam i 
Máquina de escribir. 

fESTES DE BArrI

Can Cuiàs programa una cercavila, 
inflables i festivals de playback i ball
Les aV de Terra Nostra i Montcada Vella tanquen les seves festes amb valoracions positives

Laura Grau | Redacció
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El 28 és l’últim dia per 
realitzar les inscripcions

Fins al 28 de setembre estarà 
obert el termini d’inscripció als  
cursos i tallers que organitza la 
Regidoria de Cultura a la Casa 
de la Vila i al Kursaal. L’única 
novetat és el curs titulat Grup 
de Rock pensat per gaudir fent 
música en grup, que es farà al 
Kursaal els dimecres de 19.30h 
a 21.30h. La resta de propostes 
és similar a la temporada ante-
rior.

Propostes. En l’àmbit d’expres-
sió corporal, s’ofereixen cursos 
de ioga adaptat a la vida quo-
tidiana, dansa oriental i  tai-txí 
–organitzats amb l’IME– i dos 
de teatre –un d’iniciació i un 
altre de perfeccionament. Pel 
que fa a les arts plàstiques, es 
tornen a ofertar els tallers d’art 

per a nens i per a adults, els 
cursos de fotografia que impar-
teix l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
a les Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo i els de Photoshop 
bàsic i avançat a la Casa de la 
Vila. En l’apartat d’expressió 
musical, hi ha els tallers d’ini-
ciació a partir de 6 anys i per a 
joves i adults; guitarra flamenca 
i elèctrica i cant i interpretació. 
També es proposa un curs de 
teclat i un de piano modern per 
als alumnes ja iniciats. L’Escola 
Municipal de Talla i Escultura, 
que dirigeix Luis Barbosa a 
Can Sant Joan, també ha obert 
matrícula. Està previst que els 
cursos comencin l’1 d’octubre 
i acabin el 30 de juny i el seu 
preu trimestral oscil·la entre els 
60 i els 90 euros. 

CUrSOS DE CULTUrA

Laura Grau | Montcada

L’única novetat és un curs per tocar rock en grup al Kursaal

Dos alumnes de música toquen el piano durant l’aula oberta de final de curs el passat juliol
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A dalt, una actuació de la Nit Boja de Terra Nostra i abaix, la festa de l’escuma de Montcada Vella
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MIrA QUE MIrA TOUr

La pegatina entra en la recta final 
de la gira que clourà a Cerdanyola
La banda montcadenca prepara el llançament del seu tercer treball discogràfic per al febrer

La banda montcadenca La Pe-
gatina no ha descansat durant 
tot l’estiu. El grup ha viscut un 
apretat calendari d’actuacions 
a nivell nacional i internacio-
nal dintre de la gira ‘Mira que 
Mira Tour 2010’. Un exemple: 
en quatre dies, entre el 5 i el 8 

d’agost, va recórrer 3.500 qui-
lòmetres per anar a França i fer 
quatre concerts. La gira també 
els va dur al Canadà i a dife-
rents municipis de Catalunya, 
el País Basc, Mallorca, Aragó, 
València, Galícia, Castella i 
Lleó i Madrid. La banda tan-
carà l’agenda de concerts el 

17 d’octubre dins del Festival 
de Blues de Cerdanyola (Parc 
del Turonet, a les 20h). A par-
tir d’aquesta data començarà a 
enregistrar el seu tercer treball 
discogràfic, que veurà la llum 
al febrer de 2011, després dels 
exitosos ‘Al Carrer’ i ‘Via Man-
darina’. 

Laura Grau | Redacció
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La Pegatina, al final del seu concert al festival ‘Bout du monde’, a França, on va fer un ple total en el marc de la gira ‘Mira que mira Tour’

El grup Itaca Band estrena 
el seu primer videoclip

El grup montcadenc Itaca Band 
ha estrenat la nova temporada 
amb el seu primer videoclip del 
single “I just can’t”, que va supe-
rar en un sol dia les mil visites 
a Youtube. La banda, que viu un 
bon moment en la seva trajec-
tòria, va protagonitzar aquest 
estiu una gira pel País Basc i 
per diferents municipis catalans 
com Sant Antoni de Vilamajor, 
Matadepera i Riba Roja d’Ebre, 
entre d’altres, a més de les fes-
tes majors del barri barceloní de 

Gràcia. La banda, amb un estil  
que fusiona el reggae i l’ska 
amb tocs llatins i ritmes urbans, 
està formada per Albertito (veu 
masculina), Holly True (veu fe-
menina), Jordi Sanz (guitarra), 
Miquel Sangüesa (baix), Pol 
Gerard (bateria), Pere Merca-
der (teclat i acordió) i Pau Lobo 
(percussió). Després d’actuar a 
les festes de Montcada Vella, el 
conjunt repetirà a Montcada el 
8 d’octubre en el marc del festi-
val Paleto Ball que organitza el 
grup Gatzara.  

NOVETAT

Laura Grau | Redacció

La banda de reggae i ska ha viscut un estiu ple de concerts

El grup Itaca Band en una de les seves darreres actuacions a les festes de Carretera Vella
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el retro-visor
jaume Alcázar

fundació Cultural

Avui dia i gràcies a l’existència 
d’un sistema d’ensenyament pú·
blic, tots els nens i nenes del mu·
nicipi tenen garantida una plaça 
escolar. Això no sempre ha estat 
així. Les primeres notícies sobre 
la creació d’una escola a Mont·
cada i Reixac es remunten a la 
primera meitat del segle XIX. En 
aquella època l’Ajuntament lloga·
va anualment una casa de poble 
per a aquesta funció i pagava el 
sou d’un mestre de primeres lle·
tres.

Nou edifici. No va ser fins al 1900 
que el projecte integral de cons·
trucció d’un nou ajuntament, en·
carregat al mestre d’obres Josep 
Graner, va incloure també una 
proposta d’escola pública per a 
Montcada. L’edifici es va bastir 
al carrer Major, a tocar del solar 
on es va construir anys després la 

Casa de la Vila i que actualment 
acull la comissaria de la Policia 
Nacional. Conegut com el Comú 
o l’Escola Nacional del carrer Ma·
jor, aquest centre tenia una classe 
unitària per a nens i una altra per 
a nenes, és a dir, que dintre de 
la mateixa aula hi havia alumnes 
d’edats diferents. D’aquells anys 
ha quedat en el record la tasca de 
mestres com Josep Duocastella i 
Paquita Vilaseca, més coneguda 

com Doña Paquita, la qual va 
arribar a tenir més de cinquanta 
alumnes de diferents graus en 
una sola classe, i la seva substitu·
ta, Demetria Alba Gutiérrez, que 
va exercir la docència a principi 
dels trenta. Durant els anys de la 
República, l’escola va passar a 
anomenar·se Santiago Rusiñol i, 
a partir de 1939, Escola Genera·
lísimo Franco, un centre exclusiu 
per a nenes.

Antecedents de l’escola pública
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Doña Paquita, a l’extrem dret, amb les seves alumnes al pati de l’escola al final dels anys vint

L’anomenada Escola Nacional estava inclosa al projecte integral del nou ajuntament
El Servei Local de Català (SLC) 
obre els dies 20, 21 i 22 de setem-
bre la matrícula per als cursos del 
primer trimestre, que acabaran al 
desembre. Les inscripcions s’han 
de fer a les oficines de l’SLC, 
situa des a la quarta planta de 
la Casa de la Vila, de 10 a 13h 
i de 16.30 a 10.30h. També es 

pot contactar a través del correu 
electrònic montcadaireixac@cpnl.cat. 
Per matricular-se és imprescindi-
ble una acreditació del nivell de 
català. També està oberta la ins-
cripció a la modalitat tutorial de 
curs de català en línia Parla.cat, 
un portal que posa a disposició 
de tothom materials didàctics per 
aprendre o millorar la llengua.

Silvia Díaz | Montcada

Josep Duocastella 
i Paquita Vilaseca 
van ser els primers 
mestres oficials

SErVEI LOCAL DE CATALà

Nova oferta de cursos
La matriculació es podrà fer els dies 20, 21 i 22 de setembre 
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L’Espingari ja està de nou a casa després de la seva brillant participació 
al 23è Aplec internacional de la sardana i mostra de grups folklòrics 
catalans que es va celebrar a Cracòvia (Polònia) els dies 5, 7 i 8 d’agost. 
Els montcadencs van ser l’únic grup d’havaneres present a la mostra, 
repetint la seva participació en dues de les anteriors edicions que es 
van fer a Suècia i Alemanya. “Estem molt satisfets de com ha anat i de 
la resposta del públic”, ha dit el guitarrista, Joan Perarnau | RJ

> L’Espingari porta les havaneres a Cracòvia
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Jornades Europees 
del patrimoni 2010
Xerrada i visita guiada al jaciment ibèric
de Les Maleses

25 dE SEtEMBRE, 10h
MuSEu MuniCiPAl

dEl 27 dE SEtEMBRE Al 3 d’oCtuBRE
CASAlS dE GEnt GRAn i PAvElló MiquEl PoBlEt

17 l divendres
Hora del conte. ‘Un grapat de contes’, a 
càrrec de Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Bi·
blioteca Elisenda de Montcada.

Inici. De les festes de Can Cuiàs, amb 
una cercavila. Hora: 18.30h (veure el 
programa a la pàgina 24).

Xerrada. Sobre la crisi i la vaga general, 
amb Ermengol Gassiot. Hora: 19h. Lloc: 
Kursaal. Organitza: Ajmir.

19 l diumenge
Fira. Biodiversitat agrícola i I Trobada de 
La Xarxa Catalana de Graners. Hora: 10h. 
Lloc: plaça de l’Església de Gallecs.

Teatre. ‘Muerte accidental de un anar·
quista’, del grup de teatre de l’Escola 
d’Adults de Ripollet. Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Entrada lliure.

21 l dimarts
Presentació. De l’informe sobre violència 
de gènere 2009. Hora: 18.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

Reunió. Assemblea de socis del CD 
Montcada. Hora: 20h. Lloc: estadi de la 
Ferreria.

22 l dimecres     
Xerrada. Sobre alternatives financeres, 
amb l’expresident de la Generalitat, Jordi 
Pujol. Hora: 9.30h. Lloc: Casa de la Vila.              
Inauguració. De l’exposició de fotografia 
de Santi Romero. Hora: 19.30h. Lloc: 
Montcata Vins (Besòs, 25).

23 l dijous  
Teatre. ‘Con tres heridas’, de Dèria Tea·
tre. Hora: 22h. Lloc: carrer Major.

24 l divendres
Teatre. ‘Doll’, del Grup 7 de Cors. Hora: 
20h. Lloc: Casa de les Aigües.

25 l dissabte
Visita. Al jaciment ibèric Les Maleses. 
Hora: 10h. Lloc de sortida: Museu Mu·
nicipal (veure pàgina 21).

26 l diumenge
Sortida. Al Congost del Mont Rebei. 
Hora: 7h. Lloc: col·legi La Salle. Organit·
za: El Cim (trucar al 935 641 514).

Cinema. Projecció de ‘Serrallonga’. Hora: 
19.30h. Lloc: Casal El Brot. Entrada lliure.

27 l dilluns
Inici. De la Setmana de la Gent Gran amb 
una xerrada sobre primers auxilis. Hora: 
17h. Lloc: Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina (veure actes a la pàgina 16).

28 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de Rosa Freixes. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

29 l dimecres
Bàsquet. Partit entre l’Unicaja Málaga i 
l’Estrella Roja de Belgrad. Hora: 20.15h. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

30 l dijous
Teatre. ‘Caminar el silenci’, de Carme 
Brugarola. Hora: 20h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda de Montcada. Gratuït.

1 l divendres
Teatre. ‘Las trescientas’, de l’Aula de 
Teatre de Montcada i Reixac. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Entrada lliure.

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

17 18 19

24 25 2621 22 2320

27

Duran J.Vila J.Vila

rivas Duran Duranrecasens V.nieto J.relatguix

J.relatguix recasens V.nietopardo

29 130
rivas rivas

2 3

         setembre

Setmana de la gent gran
Organitza: Regidoria de Participació 
Ciutadana i Casals de la Gent Gran

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

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

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

Exposició

DE pINTUrA DE 
VÍCTor MATEo 
Fins al 17 d’octubre 

Exposició de 
pintura de 
rosa freixas

28 de setembre, 
a les 19.30h

Poesia 
MArATÓ DE LECTUrA 
I pErforMANCE 
soBrE LorCA
2 d’octubre, a les 19h

sala 
principal

ExposICIÓ
Dones D’aHir, 
Dones D’aVui
fotografia
fins al 10 d’octubre
sala sebastià Heredia

Teatre  
muerte accidental de un anarquista
19 de setembre, 18h 
sala Joan Dalmau

28
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Fer uns bons fonaments per 
garantir el futur del CD Mont-
cada i gestionar des de la trans-
parència. Aquests són els reptes 
que s’ha marcat la directiva, 
presidida per Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, per a aquesta tempora-
da, la quarta a Primera Catala-
na. Després d’un final convuls 
la campanya anterior, prota-
gonitzat per la difícil situació 
econòmica, l’entitat verda ha 
començat de zero. La plantilla 
ha patit una gran renovació –no-
més continuen 6 homes de l’any 
passat– amb la incorporació de 
nombrosos jugadors joves sota 
la direcció del tècnic Iván Ro-
dríguez, que prové de l’Horta. 
“Iniciem un projecte basat en 
la joventut i en la il·lusió i no 
en els diners. És una aposta 
arriscada però tenim plena 
confiança en els jugadors i en 
l’entrenador”, va dir Sanchís a 
la presentació de l’equip, el 28 
d’agost, a l’estadi de la Ferreria. 

Un punt. El CD Montcada ha 
debutat a la lliga amb una de-
rrota a casa contra l’Olesa, un 
dels favorits per pujar, per 1-4 i 
amb un empat a zero en el seu 
desplaçament a Igualada. Els 
verds han ofert en ambdós en-
frontaments una bona imatge, 
tot i que els ha faltat punteria de 
cara a gol. 

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL. PrIMErA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

DEBUT DEL VALENTINE
El conjunt de Joan Cortés 
comença la Copa Catalunya 
el dia 18 a Santa Coloma

CH LA sALLE MoNTCADA
El club d’handbol presentarà tots 
els equips de l’entitat el 18 de 
setembre al pavelló Miquel Poblet 

pàg. 28 pàg. 28 

Un CD Montcada renovat aposta 
per la joventut per garantir el futur  
El club local ha començat la competició amb una derrota contra l’olesa (1-4) i un empat a igualada (0-0)
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El CD Montcada no va poder imposar-se a l’Olesa, un dels favorits per pujar, en el primer matx de lliga de la Primera Catalana

fUTBOL fEMENí

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Ef recupera la 
base de l’equip 
que va pujar a 
primera Divisió

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha recuperat la major part 
de les jugadores que va acon-
seguir l’ascens a Primera Di-
visió ara fa dues temporades. 
El bloc ha fitxat set noies joves 
que provenen del Molins de 
Rei, el Cerdanyola i l’Espayol.  
El tècnic montcadenc Antonio 
Moya ha tornat a la banqueta 
amb la idea de crear “un equip 
compacte que no tingui tants 
problemes per mantenir la 
categoria com l’any passat”. 
Un dels objectius de l’entitat 
és consolidar el futbol femení 
al planter amb la creació d’un 
conjunt infantil-cadet que en-
trenen dues jugadors sèniors. 
En aquesta línia de difusió, a 
la xarxa social Facebook també 
s’ha constituït un grup per do-
nar a conèixer tota l’actualitat 
relacionada amb l’equip fe-
mení. L’EF femení jugarà el 
primer partit de lliga el dia 26 
de setembre contra l’AEM de 
Lleida.  L’Ajuntament avança 12.500 euros a l’entitat verda per iniciar la lliga

L’Ajuntament ha avançat al CD Mont·
cada 12.500 euros de la subvenció 
de l’any vinent per fer front a diversos 
pagaments a l’inici de temporada. Se·
gons fonts municipals, el consistori ha 
pres aquesta decisió perquè la situació 
era molt crítica ja que, de no haver·se 
liquidat aquests pagaments, el club 
s’hauria vist abocat a la desaparició. 
L’entitat necessitava els diners per 
inscriure els jugadors a la lliga, un trà·

mit que havia de fer fins al 5 de se·
tembre. A més, el Montcada tampoc 
podia iniciar la competició si abans no 
havia resolt el conflicte amb els dos 
entrenadors de la temporada passa·
da –Juan Pino i Jaume Creixell– que 
han denunciat el club perquè no han 
cobrat. “gràcies a les gestions de la 
Federació i de l’Ajuntament s’ha po-
gut arribar a una solució consensua-
da”, ha remarcat el regidor d’Esports, 

Juan Parra (PSC), qui ha agraït a la 
Federació la seva comprensió “per 
possibilitar que un club amb 87 anys 
d’història continuï portant el nom de 
la nostra ciutat arreu de Catalunya”. 
Per la seva banda, el president del CD 
Montcada, Modesto ‘Tato’ Sanchís, ha 
agraït la predisposició de tothom per 
trobar una sortida però ha puntua·
litzat que “aquí ningú s’ha de posar 
l’etiqueta de salvador” | SA 

El femení de l’EF s’ha reforçat molt
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L’objectiu dels locals és recuperar la categoria perduda la temporada passada  

La Unió ha començat la lliga 
amb un empat a zero al camp 
municipal de Can Sant Joan 
contra la Torreta, disputat el 
12 de sete  mbre sota un sol de 
justícia. En el primer matx ofi-
cial de la temporada, els homes 
d’Oswaldo Leboso van mostrar 
un clar domini defensiu, però no 
van saber aprofitar les diverses 
ocasions de gol que van disposar 
al llarg del partit, especialment a 
la segona part. “No estem des·
contents perquè el joc ha estat 
ordenat i intens, però ens falta 
millorar l’atac i imposar més 
pressió als rivals”, va dir Lebo-

so. El Sant Joan ha quedat en-
quadrat enguany al Grup Novè 
de Segona Territorial, després de 
perdre la categoria la campanya 
anterior. El club ha mantingut 
la columna vertebral de l’equip 
de l’any passat, però ha incorpo-
rat  diversos jugadors molt joves. 
Per al tècnic, “l’objectiu és fer 
un bloc i sortir a guanyar tots 
els partits”, ha indicat Leboso, 
qui ha afegit que la plantilla s’ha 
d’oblidar de la reestructuració 
que vol fer la Federació Catala-
na de Futbol cara la temporada 
vinent a totes les categories te-
rritorials. A partir del 2011-12, 
despareixeran totes les catego-

ries des de la Preferent fins a la 
Tercera Regional. La Primera 
Catalana –on juga el CD Mont-
cada– es dividirà en dos grups 
i la resta d’equips es distribuirà 
a la Segona, Tercera i Quarta 
Catalana. L’objectiu del Sant 
Joan és quedar entre el segon i 
el 13è per poder entrar a la nova 
Tercera Catalana i no baixar a 
l’última categoria. 
En l’aspecte econòmic, La 
Unió ha renovat el conveni 
d’esponsorització amb la cimen-
tera Lafarge. “Sense el seu su·
port no podríem continuar”, 
ha dit el president, José Gonzá-
lez.  

Sílvia Alquézar/Laura Grau  |  Redacció

fUTBOL. SEgONA TErrITOrIAL

El sant joan debuta a la lliga a 
casa amb un empat sense gols

L’fs Mausa es reforça amb quatre 
jugadors per intentar de nou l’ascens

fUTBOL SALA. Primera B

L’FS Mausa Montcada ha fet 
un equip per intentar pujar a 
Primera A, un ascens que no 
s’ha produït perquè enguany 
no hi ha hagut tantes renúncies 
com s’esperava a causa d’una 
reestructuració de les cate-
gories superiors. El nou pro-
jecte esportiu del Mausa està 
basat en el mateix equip que 
la campanya passada amb la 
continuïtat del 80% dels juga-
dors i la incorporació de qua-
tre reforços: l’ala-pivot Marc 
Alegret, l’ala-tancament Pol, el 
pivot Adrià Espallargas i l’ala 
Gerard.  Han causat baixa Javi 
Vázquez i David del Corral. 

Els objectius. “Volem ser pri·
mers de grup i assegurar·nos 
l’ascens a Primera A”, ha dit 
el tècnic, Juan Antonio Jaro, 
qui considera que la clau per 
arribar al final de la lliga amb 
les opcions intactes serà no 
perdre punts a casa. “No hem 
de perdre els punts que vam 
deixar escapar al principi de 
lliga de l’any passat”, ha re-
marcat l’entrenador. El Mau-
sa debutarà a la competició el 
pròxim 3 d’octubre a Manlleu, 
un dels rivals complicats que 
també aspira a ser-hi al grup 
dels clubs capdavanters. 
Pel que fa a la pretemporada, 
l’FS Montcada ha guanyat tots 

els partits amistosos, exhibint 
un bon nivell.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Sant Joan va debutar a casa contra la Torreta i no va poder passar de l’empat a zero gols
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L’equip vol començar amb bon peu per no repetir el mal començament de fa un any 
La UE Santa Maria lluitarà 
aquesta temporada per tornar 
a Segona Territorial i recupe-
rar així la categoria perduda la 
temporada passada. El club va 
presentar el nou equip el 4 de 
setembre a l’estadi de la Ferre-
ria coincidint amb la festa ma-
jor de Terra Nostra. L’entitat va 
organitzar un triangular en què 
van participar els amfitrions, la 
Llagosta B i el Sant Joan, que 
es va adjudicar el torneig. El 
Santa Maria s’ha reforçat amb 
nombrosos jugadors molt joves 
i segueix dirigit enguany pel 
tècnic que va acabar la cam-
panya anterior, José Luis Sán-
chez. En el torn de parlaments, 
el president, Francisco Rome-

ro, va remarcar que “l’objectiu 
és pujar”. A la presentació, 
hi va haver una representació 
municipal, encapçalada per 
l’alcaldessa, Maria Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Juan Pa-
rra, tots dos del PSC.

El santa Maria lluitarà 
per pujar de categoria

fUTBOL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria jugarà enguany a Tercera

El Mausa intentarà pujar a Primera A
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El montcadenc Javier Quílez, 
del CA Mollet, ha quedat cam-
pió d’Espanya en la categoria 
de veterans majors de 50 anys 
a la prova dels 5.000 metres 
marxa, disputada a Arona (Te-
nerife). El marcador local va 
invertir un temps de 27 minuts 
i 3 segons. Uns dies abans, Quí-
lez també va pujar al podi a la 
mateixa prova al Campionat de 
Catalunya, on va acabar en se-
gona posició amb un registre de 
26 minuts i 36 centèsimes. 

Triatló. El montcadenc Víctor 
Peña va acabar a la quinzena 
posició a la categoria de 30 a 34 
anys al Campionat d’Espanya 
de Triatló, que es va disputar a 
final d’agost a Pulpi (Almeria). 
D’altra banda, el triatleta local 
també va finalitzar a la mateixa 
classificació al Campionat de 

Catalunya, que va tenir lloc a 
Banyoles el dia 4. L’esportista 
montcadenc, que compagina els 
entrenaments amb la seva feina 
de monitor d’spinning a Mont-
cada Aqua, s’ha mostrat con-
tent amb els resultats. La triatló 
consta de tres proves: 1.500 m. 
nedant, 40 quilòmetres en bici i 
10 quilòmetres corrent. 

Quílez, campió d’Espanya 
als 5.000 metres marxa

ATLETISME

Sílvia Alquézar  | Redacció

El triatleta Víctor peña ha estat 15è al torneig estatal i català
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El triatleta Víctor Peña al torneig de Banyoles 

CEAV

Èxit d’inscrits 
a la caminada 
per Collserola
El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) organitza el 
19 de setembre la primera ca-
minada popular per Collserola. 
L’excursió, de 16 quilòmetres, 
començarà a la plaça Lluís Com-
panys a les 8h. En el moment de 
tancar aquesta edició, ja hi havia 
inscrites 120 persones, una xifra 
que l’organització creu que se su-
perarà amb escreix i es compli-
ran les previsions d’un límit de 
150 caminants | SA  

L’equip de Dídac de la Torre debutarà a la Lliga catalana el dia 18 contra el pardinyes

El CH La Salle Montcada ha 
treballat intensament des de fi-
nals d’agost per estar a punt per 
debutar a la Lliga Catalana el 18 
de setembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el Pardinyes. La 
plantilla del primer equip se-
gueix sota les ordres de Dídac 
de la Torre –que també s’estrena 
com a director tècnic del club– i 
amb pràcticament tots els juga-
dors de la campanya anterior. El 
primer equip no podrà disposar 
fins al gener d’un dels seus juga-
dors més importants, Jesús Jimé-
nez ‘Chus’, que participa en un 
programa d’estudis a l’estranger. 
En el capítol d’incorporacions, el 
conjunt s’ha reforçat amb Adrià 
Bonilla (Barberà), extrem es-
querra que pot defensar tan de 
segon com d’avançat; el porter 

Ricard Presas (Granollers), que 
va jugar al club fins a la catego-
ria cadet i que, amb gairebé dos 
metres d’alçada; Aleix Illa (La 
Garriga),  extrem dret que va 
militar l’any passat a Primera 
Catalana i amb molta qualitat en 
el llançament, i Aaron Campos 

(Poble Nou),  jugador ambidex-
tre que pot jugar tant a segona 
com a primera línia. 
El tècnic ha fet un balanç positiu 
de la pretemporada. “Ens hem 
reforçat bé i crec que podrem 
quedar entre els cinc primers”, 
ha dit de la Torre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL 

La salle es reforça amb quatre 
fitxatges per assolir nous reptes

La Salle ha reforçat la plantilla per intentar quedar entre els primers classificats de la Lliga

El Cim inicia la ruta del 
Tres Monts per etapes

MUNTANYA

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha co-
mençat a fer la Ruta dels Tres 
Monts, un recorregut entre el 
Montseny i Montserrat dividit 
en sis etapes. Els components 
de l’entitat local van fer la pri-
mera el 4 de setembre. Van 
haver de caminar durant 22 
quilòmetres per arribar fins a 
Tagament, amb un desnivell 
acumulat de 1.384 metres. La 

segona etapa serà entre Taga-
ment i Sant Feliu de Codines, 
passant per Figaró i Sant Mi-
quel del Fai. La caminada, que 
es farà el 23 d’octubre, és de 18 
quilòmetres amb un desnivell 
d’uns 1.300 m. D’altra banda, 
l’entitat també participarà el 
18 i 19 de setembre a la marxa 
Matagalls-Montserrat. A més, 
el Cim organitza el dia 25 una 
sortida de tot el dia al Congost 
del Mont Rebei, a Lleida.

Sílvia Alquézar  | Redacció

> Dos triatletes locals a l’Antwerp Ironman
Els triatletes montcadencs Joan Muñoz i Xavi Carvajal van acabar a la 
posició 549 i 551 respectivament d’un total de 1.200 arribats a la prova 
Antwerp Ironman 70.3, disputada el 25 de juliol a la ciutat belga d’Am·
beres. El primer va invertir un temps total de 5 hores, 3 minuts i 18 
segons, mentre que el segon va travessar la meta tan sols quatre segons 
més tard. La mitja Ironman consisteix a nedar 1’9 quilòmetres, recórrer 
90 quilòmetres en bici i córrer una mitja marató | SA
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El club ha incorporat dos jugadors experimentats per afrontar la categoria superior  

El Valentine debutarà el 18 de se-
tembre a la Copa Catalunya –ca-
tegoria assolida la campanya ante-
rior– a la pista del Santa Coloma. 
L’equip, que segueix sota les ordres 
de Joan Cortés, ha incorporat dos 
fitxatges força experimentats en 
categories altes. Es tracta del pivot 
Eloy Singüenza, de 30 anys i 1’95 
m. que havia jugat a Castelló, i del 
base escolta Daniel del Castillo, de 
26 anys i 1’92 metres que es va for-
mar al planter blaugrana i ara es-

tava jugant a Sevilla. Finalment, el 
pivot Quique Moragas, de 36 anys 
i 2’13 metres d’alçada que havia es-
tat internacional absolut i jugador 
del Barça i Manresa –amb qui es 
va proclamar campió de l’ACB–, 
no s’ha pogut incorporar per pro-
blemes físics. 

Objectius. Per al tècnic local, 
l’objectiu inicial és mantenir la ca-
tegoria en el primer any a la Copa 
Catalunya. “Ens hem reforçat 
bastant, però ara hem de veure 

com s’acopla l’equip”, ha indicat 
Cortés. El CB Montcada ha iniciat 
la seva nova etapa sota la presidèn-
cia de Luis Miguel Rodríguez, que 
ha configurat una directiva de 20 
persones: “Hem incorporat per·
sones amb perfils diversos que 
els agradi el bàsquet”. Entre els 
projectes a curt termini, Rodrí-
guez ha avançat que vol dur a ter-
me una campanya de captació de 
socis i batejar l’Escola amb el nom 
del desaparegut Ramón Fernán-
dez, exjugador i extècnic del club. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BàSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine debutarà a la Copa 
a la pista del santa Coloma
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El Valentine s’estrena a la Copa Catalunya el dia 18 a la pista del Santa Coloma de Gramanet
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BàSQUET

fUTBOL SALA 

El primer equip de l’AE 
Can Cuiàs –al Grup Quart 
de Primera Divisió– ha co-
mençat a preparar la nova 
temporada sota les ordres 
de Matías Ruiz. El bloc ha 
fet canvis incorporant cinc 

nous fitxatges. “Volem 
quedar el més amunt 
possible”, ha dit el tècnic, 
qui ha lloat la il·lusió del 
conjunt davant el nou pro-
jecte. El club no disposarà 
enguany de sènior B | SA  

> L’Escola fa un sènior molt jove 
El sènior de futbol sala de l’EF Montcada està format enguany 
per una plantilla jove, amb una mitjana d’edat de 20 anys. 
L’equip militarà a la Segona Divisió, on s’ha marcat com a 
objectiu conjuntar el bloc perquè els jugadors s’adaptin a la 
categoria. L’Escola també disposarà d’un conjunt juvenil a 
Primera Divisió, a més de l’equip cadet i infantil, tots dos a 
Segona | SA

El CEB Can Sant Joan dis-
posa enguany d’un equip 
més en competició després 
de la creació d’un sènior fe-
mení, que jugarà a Tercera 
Catalana B. El bloc, dirigit 
per Fernando Peña, està 
format per jugadores vete-
ranes, algunes de les quals 
havien jugat a equips de 
Montcada. D’altra banda, 
l’entitat manté una tempo-
rada més el sènior masculí, 
entrenat per Dani Pérez i 

que jugarà al Campionat 
Territorial, i el sots-25, que 
competirà al Campionat B 
i enguany està dirigit per 
Josep Bacardit. L’objectiu 
del Can Sant Joan és fer un 
bon paper a les respectives 
categories i promoure la 
pràctica del bàsquet. Les 
competicions començaran 
el 25-26 de setembre. El 
club organitza el dia 19 un 
seguit de partits amistosos 
a l’escola El Viver per do-
nar a conèixer els equips.

El B. Montseny-Can Sant Joan jugarà novament al Campionat Territorial

El conjunt de Matías Ruiz ha incorporat cinc fitxatges

El club manté el primer equip masculí i el sots-25

L’AE Can Cuiàs renova 
l’equip de primera Divisió

El CEB Can sant joan 
crea un sènior femení

> pere Arbona entrena La salle B
El segon equip de La Salle Montcada ha iniciat una nova 
etapa amb l’entrenador Pere Arbona a la banqueta. L’equip 
jugarà a Tercera Catalana, tot i que opta a una plaça vacant a 
Tercera Preferent, una categoria superior nova que ha creat 
enguany la Federació Catalana. Els montcadencs van iniciar 
la pretemporada a principi de setembre | SA

El sènior de l’AE Can Cuiàs jugarà un any més a Primera Divisió  
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> L’Elvira-La salle renova la directiva 
L’Associació Esportiva Elvira·La Salle ha començat la tempo·
rada amb canvis a la direcció de l’entitat. A partir d’ara, el nou 
responsable de l’entitat és Diego Carmona, que substitueix 
en el càrrec Cristina Iniesta. L’Elvira·La Salle ha començat a 
preparar la nova temporada que afronta amb nous reptes per 
als seus equips de bàsquet i futbol sala | LR
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La Joventut Atlètica Mont-
cada ( JAM) ha començat la 
nova temporada a les pistes 
construïdes a l’antic camp 
de futbol de Terra Nostra, 
al polígon de la Ferreria. 
El club s’ha traslladat a 
les noves instal·lacions ja 
que a la seva ubicació fins 
ara al Pla d’en Coll –entre 
el pavelló Miquel Poblet i 
el CAP Les Indianes– hi 
ha prevista la construcció 
del nou institut Montser-
rat Miró. “Estem molt 
contents amb l’equipa·
ment perquè disposem 
de vestidors amb dutxes, 
que allà no en teníem, i 

la corda, de 300 metres, 
és de qualitat”, ha indicat 
el president de la JAM, 
Ildefonso Teruel. D’altra 
banda, el club ha posat en 
marxa per segon any l’Es-
cola d’atletisme, que aple-
ga una quinzena d’infants 
que entrenen els dimarts i 
dijous de 18 a 19.30h. L’en-
titat vol fer una campanya 
de captació de nous practi-
cants d’atletisme, tot i que 
el president reconeix que 
el trasllat a la Ferreria pot 
ser un handicap. “Estem 
a tan sols 500 metres de 
l’estadi de la Ferreria”, 
explica el responsable de 
la JAM.

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per 
a les activitats esportives 
programades a la Zona 
Esportiva Centre, al pa-
velló Miquel Poblet, al 
Kursaal i a la Casa de la 
Vila. Al gimnàs munici-
pal del carrer Bonavista hi 
haurà classes d’aerobic de 
manteniment, tonificació, 
steps, tai-txí per a adults, 
a més d’aerobic i tai-txí 
per a infants. Per als més 
grans, l’IME també ofer-
ta una gran quantitat de 
cursos de diferets estils de 
balls com els llatins, els de 
saló, roda cubana, en línia 
i danses orientals. Pel que 
fa a la resta d’equipaments, 
Esports ha treballat con-
juntament amb la Regido-
ria de Cultura per oferir a 
la ciutadania pilates, ioga 
i tai-txí al pavelló Miquel 
Poblet, tai-txí, ioga i dan-

ses orientals al Kursaal i 
danses orientals, tai-txí i 
ioga a la Casa de la Vila. 
La major part de les clas-
ses són en horari de tarda. 
Les inscripcions s’han de 
fer a les oficines de l’IME, 
situades a Montcada Aqua 
(Tarragona, sn) de dilluns 
a divendres de 9 a 13h i 
de dilluns a dijous de 17 
a 19h. Els preus oscil·len 

entre els 90 i els 60 euros 
trimestrals. També hi ha 
disponibles abonaments 
per a tota la temporada o 
per l’any sencer, a més de 
bonificacions per als ma-
jors de 65 anys residents a 
Montcada.

Futbol 7. Fins al 23 de se-
tembre és oberta la ins-
cripció a la Lliga d’Hivern, 

que es disputarà d’octubre 
a juny els dimecres i diven-
dres a l’estadi de la Ferre-
ria. La quota per conjunt 
és de 1.300 euros. La ma-
trícula s’ha de fer a l’IME. 
La campanya anterior, la 
competició va ser un èxit 
de participació amb 11 
conjunts, batent-se el rè-
cord d’inscripció. L’actual 
campió és el Team.

NOVA TEMPOrADA 

El ioga és una de les activitats que oferta l’IME a diferents equipaments municipals com ara la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Redacció
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Les classes es faran a la Zona centre, al pavelló Miquel poblet, al Kursaal i la casa de la Vila 

La jAM entrena a les 
pistes de la ferreria

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

El club inicia la segona temporada de l’Escola
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La nova instal·lació de La Ferreria disposa també de vestidors amb dutxes
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BàSQUET. CB MONTCADA 

El Valentine potencia 
l’escola del planter 

El Valentine ha començat 
a preparar la nova tempo-
rada marcada per la reno-
vació de la junta directiva, 
presidida per Luis Miguel 
Rodríguez. El CB Mont-
cada vol impulsar especial-
ment l’escola, que compta 
amb un nou coordinador, 
el jugador del primer equip 
Xavi Carvajal. En el mo-
ment de tancar aquesta 

edició, la inscripció arriba-
va ja a prop dels 30 infants, 
que entrenen els dimarts i 
dijous de 17.15 a 18.45h. 
Les persones interessades 
es poden adreçar en aquest 
horari per la pista coberta 
o bé per les oficines del 
club. “Volem fer una es·
cola amb valors més glo·
balistes, que els nois s’ho 
passin bé gaudint amb el 
bàsquet”, ha indicat el nou 

director esportiu, Moisés 
Sánchez. El club té enguany 
vuit equips: premini, mini 
A i B, preinfantil, cadet, 
júnior A i B i sots-21, la no-
vetat d’enguany. “És una 

categoria pont entre els 
juvenils i els sèniors per 
ampliar la formació”, ha 
dit Sánchez, qui ha comen-
tat que ha desaparegut un 
conjunt cadet. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El club ha creat aquesta temporada un sots-21

El Valentine presenta força novetats amb l’arribada de la nova junta directiva

> Homenatge a esportistes d’elit
En un acte presidit pels somriures i el bon humor l’Ajun·
tament va homenatjar el dia 14 tres dels esportistes d’elit 
del municipi que enguany han assolit importants fites. Es 
tracta de l’atleta juvenil del la JAM Aitor Martín, campió 
d’Espanya i de Catalunya en 2.000 metres obstacles; la 
ciclista Anna Villar, campiona d’Espanya i de Catalunya en 
la modalitat de rally BTT, i M. Carmen Gómez, subcampi·
ona del món de dards i campiona de Catalunya. Tots tres 
acaben de culminar una temporada plena d’èxits que el 
consistori ha volgut significar amb el lliurament d’una pla·
ca conmemorativa. A la foto, els guardonats amb les auto·
ritats municipals | PApi
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L’IME oferta activitats esportives a 
diversos equipaments municipals 
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fUTBOL. Ef MONTCADA

L’Escola tindrà 21 equips i donarà 
formació a prop de 300 infants  

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ha començat la 
nova temporada, en què 
disposarà d’un total de 21 
equips i donarà formació 
al voltant de 300 infants 
amb edats compreses entre 
els 4 i els 18 anys. El club 
està perfilant els equips 
de la nova campanya on 
hi ha canvis importants 
com la transformació de 
la categoria aleví, que ha 
passat a ser de futbol 7, 
una reestructuració que ha 
obligat l’entitat a crear cinc 
alevins. 

Més canvis. Una altra de 
les novetats d’aquest any 
de l’EF és la potenciació 
del futbol femení amb la 
creació d’un conjunt cadet. 
D’altra banda, el direc-

tor esportiu del club, José 
Manuel Jurado, també 
ha remarcat que un altre 
dels objectius d’enguany 
és “consolidar i projectar 
els equips més grans –ju-
venil, cadet i infantil– per·
què els més petits tinguin 
uns conjunts on emmira·
llar·se”. 
L’EF compta amb 8 en-
trenadors nous. Els in-
fants interessats a jugar a 
l’Escola es poden adreçar 
de dilluns a divendres, de 
18 a 21h, a l’estadi de la 
Ferreria o bé al camp de 
futbol de Can Sant Joan. 
La presentació de tots els 
equips de l’entitat es farà, 
com ja és tradicional, el 
12 d’octubre, tot i que en-
guany la ubicació serà el 
camp municipal de futbol 
de Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club disposarà enguany d’un total de cinc conjunts alevins per la reestructuració de la categoria

L’EF tindrà enguany cinc equips alevins perquè han passat a ser de futbol 7
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha iniciat el ro-
datge per competir aquesta 
temporada a Primera Divi-
sió, categoria que va asso-
lir la campanya anterior 
després d’una gran cam-
panya. Els montcadencs, 
sota les ordres un any més 
de Juan Meca, han renovat 
bona part de la plantilla 
ja que vuit jugadors de 
l’any passat han passat a 
ser amateurs: 5 n’han pu-
jat al primer equip del CD 
Montcada i 3 n’han fitxat 
pel Sant Joan. 

Lliga difícil. El conjunt 
local, que ha quedat en-
quadrat al Grup Setè, s’ha 
marcat com a objectiu con-
tinuar a la categoria, tot i 
que el seu tècnic ha afegit 
que “no descartem res, 
anirem pas a pas però 
aspirem a tot”. Meca re-
coneix que aquesta cam-
panya serà més difícil que 
l’anterior perquè els rivals 

són més complicats. “Te·
nim molta il·lusió de fer 
un bon paper i ja estem 
desitjant de començar la 
lliga”, ha dit l’entrenador. 
La competició començarà 
el pròxim 10 d’octubre i el 
primer rival dels montca-
dencs serà l’Andalucía de 
Barberà a domicili. El juve-
nil tornarà a jugar a l’estadi 
de la Ferreria els dissabtes 
a les 16h, compartint hora-
ri amb l’Escola.

El juvenil no descarta 
res a primera Divisió

fUTBOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL SALA. fS MONTCADA

Els blocs del Mausa lluitaran 
per seguir a la Divisió d’Honor

L’FS Mausa Montcada té 
enguany tots els primers 
equips de cada categoria al 
màxim nivell. El prebenja-
mí, benjamí, infantil A, ca-
det, juvenil i cadet-infantil 
femení lluitaran aquesta 
temporada per mantenir-
se a la Divisió d’Honor. 
El coordinador esportiu 
del club, Juan Antonio 
Jaro –que també entrena 
el sènior A–, s’ha mostrat 
satisfet perquè “el treball 
dels tres últims anys ha 
donat el seu fruit”. En 
aquest sentit, el tècnic ha 
remarcat que els esforços 
se centraran de nou a se-
guir formant jugadors i 
persones. 

Bon planter. L’entrenador 
també ha destacat que hi 
ha molt bona fornada de 
jugadors al club, en espe-
cial a les categories juveni-
ls, infantil i benjamí, “que 
segur que lluiten per es·

tar a dalt del seu grup”. 
A banda d’aquests blocs, 
el Mausa també disposa al 
planter d’un infantil B, que 
milita a la Primera Divisió. 
Les competicions de lliga 
començaran totes entre el 
3 i 16 d’octubre.
El Mausa presentarà tots 
els equips de l’entitat el 

pròxim 25 de setembre a 
les 17h al pavelló Miquel 
Poblet. Hi haurà partits 
amistosos dels diferents 
conjunts tant al matí com 
a la tarda contra els com-
binats del FS Sagarra. El 
primer equip, que milita 
a Primera Nacional B, ju-
garà les 18h.

Sílvia Alquézar | Redacció

El club organitza el 25 de setembre la presentació oficial amb partits amistosos
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L’FS Mausa Montcada té pràcticament tots els equips a la Divisió d’Honor

HANDBOL. CH LA SALLE 

La salle presenta els conjunts 
el 18 de setembre al pavelló

El CH La Salle Montcada 
presentarà els equips el 
18 de setembre al pavelló 
Miquel Poblet. A partir de 
les 16h jugaran els equips 
cadets masculí i femení i 
a les 18h, el primer con-
junt del club debutarà a 
la Lliga Catalana contra 
el Pardinyes de Lleida. A 
la mitja part, hi haurà un 
partit a càrrec dels blocs 
benjamins de l’escola i, 
en acabar l’enfrontament, 
els protagonistes seran els 
alevins. La presentació ofi-
cial tindrà lloc a partir de 
les 20h. 

Canvis. La Salle presenta 
diverses novetats aques-
ta temporada. El nou 
director tècnic és Dídac 
de la Torre, entrenador 
del primer equip. També 
s’incorpora com a respo-
nable de l’escola Pere Ar-
bona, que també dirigirà 
el sènior B i el cadet mas-

culí. A nivell d’equips, el 
club montcadenc ha creat 
enguany un equip cadet 
femení, que s’afegeix a 
l’infantil que ja jugava la 
temporada passada. Pel 
que fa als objectius del 
planter, el president, Josep 
Maresma, ha indicat que 
l’entitat s’ha marcat com a 
prioritat seguir potenciant 
l’handbol a les escoles de 

la ciutat. “Volem arribar 
a més centres i crear·ne 
més equips alevins i ben·
jamins”, ha dit Maresma, 
qui ha avançat que també 
continuaran amb la inicia-
tiva d’organitzar sessions 
teòriques i pràctiques a cà-
rrec de jugadors de primer 
nivell com la que va fer la 
campanya anterior Andrei 
Txephin.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola, dirigida per pere arbona, vol introduir l’handbol a més escoles locals

La Salle vol potenciar el planter amb la difusió de l’handbol a més escoles

El CD Montcada jugarà al Grup Setè
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Anna Villar
La recompensa a molts esforços. El 18 de juliol d’enguany, la montcadenca Anna Villar (Barcelona, 
1983) aconseguia a Montjuïc una de les victòries més esperades, el campionat d’Espanya de ciclisme en 
la modalitat de Rally. Aquest títol s’afegia als ja acumulats aquesta temporada: el Campionat de Catalunya 
de Rally, el de Marató i el Superprestigi Massi·Open Espanya. Tots aquests mèrits, més la desena plaça 
a la Marató d’Alemanya, estan culminant en què aquesta veïna de Can Sant Joan sigui una ferma candi·
data a obtenir la plaça per a Espanya d’aquesta modalitat de ciclisme per als Jocs Olímpics de Londres 
2012, tot i que la balear Marga Fullana, l’actual número 1, no li posarà fàcil. Llicenciada en Geologia per 
la Universitat de Barcelona, Villar ha aparcat de moment aquests estudis per dedicar·se de ple al ciclis·
me, esport al que va entrar per afició i on ha acabat com a corredora d’elit al club Ayala Syncros Team. Ha 
triat una de les vessants de les dues rodes més dures i les seves cames han de suportar proves d’asfalt, 
amb revolts, de muntanya i fins i tot maratons de més d’un centenar de quilòmetres.

“M’estic esforçant al màxim 
per poder arribar a Londres”

-Campiona d’Espanya de BTT. Com 
se sent després de la victòria?
Estic molt contenta d’haver aconse·
guit el títol perquè portava anys bus·
cant·lo i es resistia. La victòria ha estat 
una recompensa a tant patiment. 
-Com està vivint la temporada?
He fet ja una mena de tour per Euro·
pa i l’Amèrica del Nord. He participat 
a diverses competicions mundials a 
Bèlgica, Alemanya, Suïsa, Itàlia i a 
Israel vaig anar a un europeu. A prin·
cipi d’agost vaig acabar en desena 
posició a la Marató d’Alemanya i a les 
copes del Món dels Estats Units i el 
Canadà, a principi de setembre, vaig 
quedar a la posició 28, una mica més 
baix del que m’esperava per tot el que 
m’havia preparat.
-Coneixerà molts països, doncs?
El que conec és multitud d’aeroports! 
La veritat és que quan estàs en com·
petició veus poc, el municipi on et 
toca córrer i poc més. És una de les 
poques pegues que li veig a viatjar 

mentre competeixo, perquè a mi 
m’encanta fer turisme.
-En quin moment sortir amb la bici 
deixa de ser una afició i es conver-
teix en la seva professió?
Sortia amb els amics durant els caps 
de setmana i en un moment donat, 
quan tenia uns 18 anys, em vaig ani·
mar i vaig començar a anar a com·
peticions com la Copa catalana en 
BTT, quan formava part del club de 
la botiga Action. D’aquí vaig passar a 
Madrid i des de fa sis anys em dedico 
a la competició d’elit.
-El seu calendari és molt diferent al 
de la resta...
Quan tothom acostuma a estar de va·
cances, a l’estiu, jo em trobo en plena 
acció. El meu calendari comença a fi·
nal de febrer i s’allarga fins a l’octubre, 
que és quan penjo la bicicleta durant 
unes setmanes i descanso fins que 
arrenquen els entrenaments.
-Com viu la seva família estar al cos-
tat d’una esportista d’elit?

Des del primer moment m’ha donat 
tot el seu suport i han entès que hi 
hagi mesos complicats i que pas·
si poc per casa quan estic en plena 
competició. Quan corro a Catalunya 
venen tots a veure’m.

-I pot viure del ciclisme?
Més aviat, sobrevisc. No tinc, ni molt 
menys, el sou d’un futbolista però 
mica en mica, el ciclisme s’està pa·
gant millor. És molt important trobar 
un bon equip, però has de fer molta 
feina per promocionar l’esport i bus·
car espònsors.
-No m’imagino a Leo Messi buscant 
patrocinadors per al Barça.

Però nosaltres no pertanyem a un 
esport majoritari i entre tots hem de 
sumar esforços per tirar endavant. A 
més, tinc molt bona sintonia amb el di·
rector de l’equip, Manuel Gómez Aya·
la, que també és el meu entrenador.
-Quant dura la carrera d’una com-
petidora de ciclisme en BTT?
La nostra vida esportiva es pot allar·
gar fins més enllà dels 40 anys i 
diuen que als 30 estem en el punt 
òptim de forma, tot i que de vega·
des corro amb noies de 18 anys que 
em superen. El que tinc clar és que 
deixaré de competir quan perdi la 
motivació i a hores d’ara no em fal·
ta. De fet, estic treballant per poder 
anar als Jocs Olímpics de Londres.
-I ho té fàcil?
D’Espanya només hi ha una plaça 
o dues com a molt, si obtenim una 
bona puntuació. Som tres les corredo·
res que les disputem, Marga Fullana, 
l’actual número 1, Rocío Gamonal i jo. 
Les tres estem aconseguint el màxim 

de punts possibles als campionats.
-Amb quina prova gaudeix més?
Amb l’Open d’Espanya de Rally, per 
això estic tan contenta d’haver acon·
seguit el campionat. El 80% dels en·
trenaments els faig a carretera però la 
muntanya m’agrada molt.
-Com valora la situació actual de 
l’esport femení?
Sóc optimista perquè en ciclisme, 
per exemple, cada vegada hi ha més 
noies. Quan surto a entrenar veig mol·
tes dones fent bici, corrent, els gimna·
sos n’estan plens... 
-Espanya està vivint una època dau-
rada a nivell esportiu. Això li posa el 
llistó molt alt...
Obtenir èxits és molt important per·
què administracions o empreses 
vulguin invertir en esports. A l’Estat 
espanyol ja s’hi destinaven recursos, 
però majoritàriament a les modalitats 
més tradicionals. Sembla que ara 
les col·laboracions s’estan obrint a 
d’altres disciplines.

“És molt important per a 
un país estar en un nivell 
òptim d’èxits esportius 
perquè això repercuteix 
en una major inversió”

Campiona d’Espanya de BTT

A títol personal
sILVIA DÍAZ
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