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El 80% del teixit industrial secunda la 
protesta, que té menys efecte al comerç

VAgA gEnErAL

Actualitat
laveu.cat

sEguiMENt dEsiguAL
La incidència de la vaga al comerç i la restauració 
va ser desigual i l’ambient al carrer era com 
el d’un dissabte al matí
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El sector econòmic on la vaga 
general del 29 de setembre va 
tenir més incidència va ser la 
indústria local, amb un 80%, se-
gons fonts sindicals. A la majoria 
dels polígons l’activitat ja es va 
paralitzar des del torn de nit. A 
empreses com Valentine, a Can 
Milans; Maheso, a la Ferreria, i 
General Cable, al Pla d’en Coll, 
la participació va arribar al 90%. 
Al polígon on menys es va notar  
l’aturada va ser al Coll de Mont-
cada, amb empreses més petites i 
menys implantació dels sindicats. 
A l’administració local, el nivell de 
participació va fregar el cent per 
cent de la plantilla que no estava 
obligada a fer serveis mínims. Pel 
que fa als centres educatius, van 
secundar la protesta les escoles 
Reixac, El Turó, Mas Rampinyo 
i Elvira Cuyàs. El Mitja Costa i el 
Font Freda no es van sumar a la 
vaga i a la resta no es va acordar 
una posició comuna i cada mes-
tre va decidir lliurement. Els dos 
centres d’atenció primària van fer 
vaga, tot garantint els serveis mí-
nims en un dia de poca afluència 
d’usuaris. 

Acció dels piquets. Alguns piquets 
informatius es van desplaçar a 
les grans superfícies, com la del 
centre comercial El Punt, a Mas 
Rampinyo, i la de Can Cuiàs, per 
animar als treballadors a afegir-
se a l’aturada. En la majoria dels 
casos, després d’alguna tensió, els 

establiments van abaixar persia-
nes a l’espera que marxés el pi-
quet per continuar la seva activi-
tat comercial. El mateix va passar 
a les botigues que estaven obertes 
a la rambla dels Països Catalans 
i al carrer Major quan va passar 
la marxa convocada per CCOO 
i UGT al migdia. La manifestació 
va comptar amb la participació 
de 150 persones que van cridar 
consignes a favor de la vaga i en 
contra de la reforma laboral de 
Zapatero, portant pancartes i en-
ganxines amb el lema ‘Així, no’. 
La marxa va finalitzar davant de 
l’Ajuntament on Antonio Cazor-
la, de CCOO, va fer una crida 
a la unitat dels treballadors com 
l’única manera de lluitar contra la 
reforma laboral: “Aquesta vaga 
ha de servir perquè aquest go-
vern claudiqui reflexioni i faci 
marxa enrera”. Entitats i partits 
polítics locals i comarcals, com 

l’Assemblea de Joves de Montca-
da i Reixac (AJMiR), ‘Los Lunes 
al sol’, el Grup de Medi Ambi-
ent, la FAVMiR, ICV, EUiA i 
Esquerra, van ser presents en la 
manifestació local i també en la 
de Barcelona.

Incidents. La jornada va transcór-
rer amb normalitat i només es va 
registrar un incident ressenyable, 
la crema de fustes i pneumàtics a 
dos punts de les línies ferroviàri-
es de Vic –a l’alçada de Can Mi-
lans– i de Manresa –al pont del 
carrer Antoni Pujades de Terra 
Nostra. Els focs van fer neces-
sària la presència dels bombers 
i van alterar els serveis mínims 
programats per Renfe. Els Mos-
sos d’Esquadra també van acudir 
al polígon de la Ferreria a primera 
hora del matí perquè treballadors 
de diferents empreses van tallar 
l’accés per carretera.

Laura Grau | Redacció

‘Aquesta vaga ha de 
servir perquè el govern 
reflexioni i faci marxa 
enrera’, va dir Antonio 
Cazorla, de CCOO

Al voltant de 150 persones participen a la marxa contra la reforma laboral que van convocar els sindicats pels carrers de Montcada i Reixac

La marxa de treballadors va començar a la rambla dels Països Catalans i va finalitzar davant de l’Ajuntament, on el líder sindical Antonio Cazorla va dirigir unes paraules als manifestants

Treballadors de General Cable, al polígon del Pla d’en Coll, van formar piquets a les portes

Els manifestants van instar els establiments oberts a tancar les portes per afegir-se a la vaga
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Els participants arribaran a Montcada i Reixac el 6 d’octubre i recorreran diferents carrers fins al gimnàs municipal, on passaran la nit 

COnTrA LA PrECArIETAT LABOrAL

La II Marxa contra l’atur i la 
precarietat laboral recorrerà di-
versos municipis de la província 
de Barcelona del 4 al 9 d’octubre. 
L’inici serà a l’Hospitalet i el dia 6, 
els participants arribaran a Montca-
da i Reixac, provinents de Ripollet. 
El recorregut pel municipi arren-
carà als voltants de l’empresa Ais-
malibar entre les 19 i les 19.30h –al 
llarg de tota la Marxa, els assistents 
faran aturades a d’altres empreses 
en situació de crisi, com Seat o Cas-
tellón– continuarà pel carrer Carre-
rada, la plaça d’Espanya, la rambla 
dels Països Catalans, el pont dels 
Hermanos i l’avinguda de la Ri-
bera fins arribar al gimnàs muni-
cipal de la Zona Esportiva centre, 
on els participants es quedaran a 
dormir. “La Marxa vol posar de 
relleu que hi ha moltes famílies 
que ho estan passant molt mala-
ment per culpa de la crisi, l’atur 
i l’esgotament de les prestacions”, 
ha manifestat José Antonio Grillo, 
president de ‘Los lunes al sol’, en-
titat local que, junt amb sindicats, 
partits polítics i altres col·lectius so-
cials fan possible la Marxa. 
A Montcada i Reixac, totes les AV 
integrades dins la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns (Favmir) –a Can 
Sant Joan i a Font Pudenta-Munta-
nyeta es van fer actes formals de 
presentació de la Marxa–, la Coor-

dinadora de Grups de Rock i l’As-
semblea de Joves donen suport la 
iniciativa. “Només amb una for-
ta unitat podrem lluitar contra 
l’atur i les seves conseqüències”, 
va explicar Diosdado Toledano, de 
l’organització de la Marxa, en l’acte 
de presentació de la iniciativa, el 27 
de setembre a la Casa de la Vila.

Peticions. Abans de marxar cap 
a la Llagosta i Mollet, la comitiva 
passarà pel carrer Major en di-
recció a l’Ajuntament, on els par-
ticipants esperen poder trobar-se 
amb l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC). Els manifestants faran ar-
ribar a tots els ajuntaments per on 
passa la Marxa un plec amb les 
seves reivindicacions en forma de 
moció per tal que s’aprovi els res-
pectius plens. 
Entre d’altres, el text demana la 
complicitat de l’administració per 
aconseguir millores socials per a les 
persones afectades per l’atur, com 
la gratuïtat del transport públic, 
moratòries en les hipoteques i els 
lloguers, la constitució de plata-
formes per cogestionar els diners 
que provenen de fons estatals o bé 
que es destinin diners perquè els 
aturats o els seus fills es beneficiïn 
d’activitats educatives i culturals. 
La moció també demana altres 
millores com l’augment del salari 
mínim a 1.000 euros mensuals.

Silvia Díaz | Montcada

 La CGT defensa a Montcada les protestes contra la reforma laboral
La vaga del 29 de setembre no-
més ha estat un primer pas per fer 
marxa enrere en la reforma laboral 
i són els joves, els més perjudicats 
en aquest context, els que han de 
liderar les mobilitzacions. Aquest 
és el missatge que van enviar dos 
membres de Confederació General 
de Treballadors (CGT), Ermengol 
Gassiot i Román Rustichelli –a la 
imatge, amb Lídia Molano, de l’AJ-
MiR–, durant una xerrada que el 
17 de setembre va fer l’Assemblea 
de Joves de Montcada i Reixac (AJ-
MiR) al Kursaal. Entre d’altres punts 
per protestar contra la reforma, els 
sindicalistes van apuntar la pràctica 
eliminació dels contactes indefinits, 
més facilitats per acomiadar, l’in-

crement del poder 
de les empreses de 
treball temporal, 
la destrucció dels 
convenis col·lectius 
i la proliferació de 
contractes de pràcti-
ques.  “En 200 anys 
de capitalisme, els 
joves ho tenen pitjor 
que els seus pares 
per accedir al món 
laboral”, va mani-
festar Gassiot. Rus-
tichelli va apuntar que a diferència 
d’altres èpoques en què es convo-
caven mobilitzacions per un motiu 
concret, ara “ens estan atacant en 
tot, amb retallades, congelacions 

de subsidis, eliminació o reducció 
d’ajuts socials”. L’AJMiR, col·lectiu 
a favor de les mobilitzacions contra 
la reforma laboral, té previst dur a 
terme aquesta tardor altres actes per 
promoure el debat sobre la crisi | SD
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Diosdado Toledano, de blanc, durant la presentació de la Marxa acompanyat pel president de la Favmir i membres de ‘Los lunes al sol’

La Marxa contra l’atur vol posar de relleu 
els drames que viuen moltes famílies
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notícies AsFALtAt dE CARRERs
Els treballs de millora han 
començat a Terra Nostra
i seguiran per la Font Pudenta

pàg. 8

laveu.cat/noticies

JORNAdA ECONÒMiCA 
Jordi Pujol encoratja les 
empreses a unir-se per 
superar la crisi 

pàg. 9

Continua l’ofensiva de la Platafor-
ma Tracte Just-Soterrament Total 
per impedir que el projecte de so-
terrament de la línia ferroviària de 
Barcelona-Portbou al seu pas per 
Montcada i Reixac quedi exclòs 
dels pressupostos generals de l’Es-
tat del 2011. Durant les últimes set-
manes, representants del col·lectiu 
han mantingut reunions gairebé 
diàries amb diputats de tots els par-
tits catalans amb representació al 
Congrés. La ronda de contactes va 
començar a final d’agost amb Pere 
Macias, de CiU, i va continuar al 
setembre amb Dolors Montserrat, 
del PP; Joan Herrera, d’ICV-EUiA 
i Francesc Canet, d’Esquerra. Que-
de pendent el diputat del PSC 
Carles Corcuera, que va posposar 
la reunió per problemes d’agenda. 

El col·lectiu va mantenir la darrera 
reunió amb el senador per Entesa 
Catalana de Progrés per EUiA, el 
montcadenc Joan Josep Nuet, el 28 
de setembre. La ronda de contactes 
culminarà el 4 d’octubre a l’assem-
blea general extraòrdinaria que ha 
convocat la Plataforma (a l’Abi, a les 
19.30h) per elaborar una proposta 

conjunta de tots els parlamentaris 
“amb l’objectiu d’impedir que 
el projecte es demori o quedi 
congelat en el temps”, ha explicat 
el portaveu del col·lectiu, Jaume 
Relat, qui ha valorat positivament 
la predisposició dels polítics a in-
tercedir a favor dels interessos de 
Montcada al Congrés. “Tots estan 
disposats a donar-nos suport, tot 
i que també ens han fet veure les 
dificultats del context actual”, ha 
afegit Relat. Els esmentats partits 
han confirmat la seva assistència 
a l’assemblea. També el PSC, que 
enviarà la diputada Isabel López.
En un comunicat, el col·lectiu con-
sidera que “el projecte no pot ser 
demorat més temps ja les obres 
de la LAV al seu pas per Mont-
cada estan vinculades al soterra-
ment de la línia convencional”, 
tal com consta a l’acord del 2007.  
La Plataforma no descarta tornar a 

fer mobilitzacions i talls de trens si 
l’actuació es retarda.

Alta Velocitat. Arran l’esvoranc que 
es va obrir el 15 de setembre entre 
la llera del Besòs i la línia ferrovià-
ria de Portbou, a l’alçada de Can 
Sant Joan, l’empresa encarregada 
de les obres i tècnics de l’Adif estan 
topografiant novament el terreny i 
realitzant sondejos i prospeccions. 
Segons la informació facilitada per 
l’Ajuntament, es tracta de treballs 
de precaució i no impliquen cap 
perill per al veïnat. No obstant 
això, l’AV del barri ha expressat la 
seva preocupació al consistori i ha 
demanat estar informada del pro-
cés de les obres. En aquest sentit, 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), s’ha 
compromès a fer-ho i ja ha man-
tingut contactes amb el president 
de l’entitat.

La plataforma convida cinc diputats a 
l’assemblea informativa del 4 d’octubre
Laura Grau | Redacció

sOTErrAMEnT dE LA LínIA dE POrTBOU

L’objectiu de la trobada 
és elaborar una 
proposta conjunta de 
tots els parlamentaris

El col·lectiu s’ha reunit en les últimes setmanes amb parlamentaris del pp, iCV-EUiA i Esquerra i amb un senador de l’Entesa
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Mentre la Plataforma busca sumar 
suports parlamentaris, l’alcaldessa,  
M.Elena Pérez (PSC), continua fent 
reunions amb les altes instàncies 
per obtenir garanties  que el projec-
te tirarà endavant. El 5 d’octubre es 
reunirà amb el secretari general de 
Planificació i Infraestructures del 
Ministeri de Foment, Víctor Morlán. 
La trobada servirà per conèixer en 
quin punt de tramitació es troba el 

projecte i si s’inclourà alguna parti-
da en els pressupostos de l’Estat de 
2011. El 21 de setembre, Pérez es 
va reunir amb el delegat del Govern 
a Catalunya, Joan Rangel (ambdós 
a la foto), qui –segons l’alcaldessa– 
va manifestar la voluntat del Minis-
teri de Foment de complir amb els 
acords establerts entre el Consistori, 
el govern de l’Estat i la Generalitat al 
novembre del 2007 | lg

Joan Herrera, diputat per ICV-EUiA Francesc Canet, diputat per EsquerraDolors Montserrat, diputada pel PP Joan Josep Nuet, senador per l’Entesa
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L’alcaldessa es reuneix amb el delegat del govern
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Silvia Díaz | Redacció

La generalitat 
actuarà contra 
els sorolls
de la C-17

El conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Joaquim Na-
dal, va comunicar a l’alcaldessa 
de Montcada i Reixac, M. Elena 
Pérez (PSC), i al regidor d’Urba-
nisme, Juan Parra (PSC), en el de-
curs d’una reunió celebrada el 23 
de setembre, que hi ha una dotació 
pressupostària que es destinarà a 
pal·liar els sorolls que provoquen 
els vehicles que circulen pel tram 
soterrat de la C-17, una situació 
que han denunciat els veïns de la 
zona. Segons ha dit el consistori, el 
conseller assegura que eliminar la 
contaminació acústica d’aquest es-
pai “és una prioritat”, de manera 
que el seu departament ja està tre-
ballant en al redacció del projecte 
que aportarà les mesures correcti-
ves. A la reunió, Nadal va anun-
ciar als edils que a principi d’any 
s’executarà la rotonda entre els 
carrers Beat Oriol i Narcís Montu-
riol, una actuació complementària 
al soterrament.

Espai alliberat. Al tancament 
d’aquesta edició, el Ple de setem-
bre aprovava el projecte definitiu 
d’urbanització de l’espai alliberat 
sobre el tram soterrat de la C-17. 
L’àmbit a condicionar comprèn 
3.761 m2 i està situat entre el carrer 
Lleida, la plaça Espanya i el carrer 
Castelló. La Generalitat s’encar-
regarà de condicionar les zones 
verdes i el consistori, del mobiliari 
urbà i les instal·lacions de les xar-
xes de subministrament.

La construcció del carril per a au-
tobusos i vehicles d’alta ocupació 
(VAO) a la C-58 està ja en marxa 
al llarg de tot el tram afectat però 
no serà fins al març del 2011 quan 
les obres entrin en la fase més 
complexa, amb la instal·lació d’un  
viaducte de 890 metres que trans-
correrà alçat enmig de les dues 
calçades. Per fer possible aquesta 
actuació es farà servir un sistema 
de llança bigues amb l’objectiu de  
reduir l’impacte de les obres sobre 
la circulació de vehicles.
Ho va anunciar el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, durant una visita 
a les obres que va fer el 20 de se-
tembre, durant la qual va definir 
l’actuació com “una obra que per-
metrà una gestió intel·ligent del 
trànsit i que incentivarà el trans-
port col·lectiu a l’entrada i a la 
sortida de Barcelona”. Nadal va 
estar acompanyat de l’alcaldessa de 
Montcada i Reixac, M. Elena Pérez 
(PSC); la de Cerdanyola, Carme 
Carmona (PSC); l’alcalde de Ripo-
llet, Juan Parralejo (PSC), i represen-
tants de l’Ajuntament de Barcelona i 
de l’empresa pública Tabasa. 

Objectius. El carril bus-VAO és un 
ambiciós projecte de la Generalitat 
(80 milions d’euros) que consisteix a 
crear un nou carril de doble via en-

tre Ripollet i el nus de la Trinitat, so-
bre l’autopista i segregat i elevat per 
sobre dels altres dos carrils. L’obra 
és de gran complexitat tècnica i està 
dividida en dos trams. Al primer, el 
que travessa Montcada, tots els vi-
als estan pràcticament reformats, ja 
s’han executat els fonaments i s’han 
col·locat totes les bigues projectades 
sobre el pont de la riera de Sant 
Cugat, així com la construcció d’un 
dels dos viaductes necessaris per sal-
var la línia de tren de Manresa. Una 
de les estructures més complexes de 
l’obra serà una pèrgola trident, ne-
cessària per accedir al bus-VAO des 
de l’exterior de la C-58. 

CArrIL BUs-VAO

La fase més complexa de les obres começarà al 2011, amb la instal·lació del viaducte segregat sobre l’autopista

Silvia Díaz | Can Cuiàs

Nadal diu que el futur vial permetrà 
una gestió intel·ligent del trànsit

Nadal i les autoritats municipals al mirador de l’Estrella (Can Cuiàs), on es pot contemplar una bona panoràmica de les obres de la C-58

Reunió sobre la conversió de la N-150 en via urbana

Tres dies després de la visita de 
Joaquim Nadal a Montcada i Rei-
xac, l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), i el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), es van entrevistar el 23 
de setembre amb el conseller 
per posar-se al dia sobre algunes 
actuacions que la Generalitat ha 
d’executar al municipi. L’Ajunta-
ment ha informat que Nadal s’ha 
compromès a que “el més aviat 
possible” el tram de la N-150 que 
discorre per Terra Nostra i que se-
para les zones 15 i 21 esdevingui 
trama urbana. 

Els ajuntaments dels tres munici-
pis que configuren la Mancomu-
nitat –Montcada i Reixac, Ripollet 
i Cerdanyola– van aprovar als 
seus respectius plens la petició a 
la Generalitat per tal que aquest 
tram, que passa pels terrenys on 
es construirà el futur hospital Er-
nest Lluch, sigui qualificat de via 
urbana. Aquet tràmit facilitaria el 
desenvolupament urbanístic del 
sector. “El conseller s’ha mostrat 
comprensiu amb la nostra pe-
tició i ha dit que treballarà per 
donar una resposta adequada en 
breu”,  ha explicat Pérez | SD
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L’expresident de la Generalitat de 
Catalunya Jordi Pujol va recoma-
nar als empresaris –durant una 
jornada sobre alternatives finance-
res davant la crisi que va tenir lloc 
a Montcada i Reixac– que s’orga-
nitzin i que trobin maneres àgils 
d’establir relacions entre ells per 
superar les dificultats de l’actual 
context econòmic. “Els governs 
han de buscar solucions, però 
han de comptar amb la vostra 
complicitat i experiència”, va 
apuntar Pujol. L’acte va tenir lloc a 
l’Auditori, davant més d’un cente-
nar d’empresaris, convocats pel de-
partament municipal de Promoció 
Econòmica i la Fundació +empresa 
–dedicada a la petita i mitjana em-
presa–, amb la qual el consistori va 
signar a la primavera un conveni 
de col·laboració. 
Pujol considera normal que els 
governs donin ajuts a les empre-
ses. “S’ha d’evitar que tanquin 
perquè si ho fan, no tornaran”, 
va dir. També va criticar la política 
econòmica d’Espanya, a la que va 
qualificar com a “erràtica i irrealis-
ta, perquè va negar la crisi durant 
molt de temps”. L’expresident de 
la Generalitat augura que la crisi 
se superarà però que costarà molt. 
“Totes les crisis passen, aquesta 
no és l’única per la que ha patit 
Catalunya, però deixen enrera 
conseqüències negatives; a Mont-

cada, com a exemple de mal re-
cord quedaran conflictes com el 
d’Aismalibar”.

Suport. La jornada va comptar amb 
la presència de representants d’en-
titats que faciliten alternatives per 
aconseguir finançament: Guadalu-
pe Fernández, de l’Institut de Crè-
dit Oficial (ICO); Joan Cervera, 
d’Avalis –ens que dóna suport en 
l’accés al crèdit de les petites i mit-
janes empreses i autònoms de Ca-
talunya– i Julio Ferrer, de ‘la Caixa’. 
Durant l’acte inaugural, l’alcaldes-
sa, M. Elena Pérez (PSC), va apun-
tar que l’Ajuntament posarà tots els 
mitjans de què disposa a l’abast dels 

empresaris, “per donar-los suport 
per sortir de la crisi i aprofitar els 
canvis amb garanties de futur”. 
L’edil va manifestar que, com a ad-
ministració, “hem de ser, més que 

mai, els interlocutors amb els co-
merciants i els empresaris” i va 
adreçar els presents a utilitzar els 
serveis de suport a l’empresari amb 
què compta Promoció Econòmica. 

PrOMOCIÓ ECOnÒMICA

L’expresident de la Generalitat va participar en unes jornades sobre alternatives financeres celebrada a l’Auditori
Silvia Díaz | Montcada

Jordi pujol insta el teixit empresarial 
a unir forces per superar la crisi

Jordi Pujol, al centre, s’adreça al públic de l’Auditori en presència dels responsables d’ICO, Avalis i de la Fundació +empresa

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament 
farà un pla de 
dinamització 
de la Ferreria

El departament municipal de Pro-
moció Econòmica desenvoluparà 
aquest any un projecte per millo-
rar la competitivitat del polígon 
industrial de la Ferreria, subven-
cionat per l’Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic de la Diputació 
de Barcelona, ens que al 2009 va 
triar el polígon montcadenc per fer 
una prova pilot de dinamització 
empresarial. “Aquesta actuació 
dóna continuïtat al treball que 
fa uns anys vam iniciar per mi-
llorar l’activitat dels polígons”, 
ha destacat el regidor de Promo-
ció Econòmica, Joan Carles Pare-
des (CiU).
El projecte es divideix en tres línies 
d’actuació. En primer lloc, es pre-
tén crear un cens d’activitats –que 
inclogui les dades sobre la  ubica-
ció, el contacte i l’especialitat de 
cada firma– i una enquesta de les 
necessitats de les empreses. En se-
gon lloc es farà un pla de dinamit-
zació de les naus i del sòl industrial 
del polígon i, finalment, una diag-
nosi i una pla d’implementació 
d’un model de finestreta única.

Participació dels empresaris. Per 
dur a terme els objectius del 2010, 
que està previst que es facin reali-
tat abans de final d’any, l’Ajunta-
ment compta amb el suport de la 
consultora Horwath, que ha pre-
vist una metodologia de treball en 
la qual intervenen els responsables 
de les empreses del polígon i el 
consistori. 
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Tallers i altres iniciatives de suport als empresaris

La jornada sobre alternatives fi-
nanceres en temps de crisi va 
obrir el programa d’actes que el 
consistori i la Fundació +empre-
sa duran a terme per a millorar 
les condicions de les empreses 
i els autònoms. En el marc del 
conveni signat per ambdós ens, 
al llarg d’aquest trimestre tindran 
lloc tallers durant els quals els 

participants exposaran les seves 
experiències. Els temes que es de-
batran giraran entorn a les circum-
stàncies que envolten les empreses 
familiars, la successió i l’herència i 
la motivació de comprar o vendre, 
entre d’altres. Per a més informació 
cal contactar amb Promoció Econò-
mica, a l’adreça promocioeconomi-
ca@montcada.org | SD

08
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Tres carrers de Terra Nostra 
–l’avinguda que travessa el barri, 
Montsant i Antoni Pujades– han 
estat els primers de la llista de 35 
vials que l’Ajuntament asfaltarà 
en els propers mesos. L’execució 
dels treballs s’ha endarrerit dos 
dies respecte el calendari inicial 
a causa de la pluja i la previsió 
és que acabi la primera setmana 
d’octubre. “Les obres es van 
planificant per fases perquè, en 
ser a l’aire lliure, estan condi-
cionades per la meteorologia i 
sempre poden sorgir imprevis-
tos” ha explicat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC). 

Previsió. Un cop acabin els treballs 
a Terra Nostra, es procedirà a se-
nyalitzar i preparar dos carrers de 
la Font Pudenta, el de la riera de 
Sant Cugat i Quarters. Alfaltats 

aquests vials, la previsió és despla-
çar la maquinària i els operaris cap 
a Can Sant Joan. “La prioritat 
del govern és minimitzar al 
màxim els efectes de les obres 
sobre el trànsit i el dia a dia de 
la ciutat”, ha afegit Parra. 
Amb aquest objectiu, els treballs 
de fresat i asfaltat que s’han desen-
volupat fins al moment s’han fet 
alternant els carrils dels vials, de 
manera que s’ha evitat en la mida 
del possible tallar la circulació de 
vehicles de manera total i només 
s’ha adoptat aquesta mesura en 
moments puntuals. “L’asfaltat 
és una de les principals deman-
des de la ciutadania i la nostra 
voluntat és poder ampliar l’any 
vinent el llistat d’interven cions”, 
ha avançat l’edil. Les obres es fan 
de manera coordinada amb les 
de la xarxa ciclable a càrrec de 
la mateixa empresa, Asfaltados y 
Viales del Vallés.

AsFALTAT dE CArrErs

Les obres han començat a l’avinguda de Terra Nostra

Pilar Abián | Terra Nostra

Els treballs es fan 
per fases per no 
col·lapsar el trànsit 

09

Un operari durant les obres d’asfaltat del carrer Montsant, a Terra Nostra, que està previst finalitzin la primera setmana d’octubre

Les obres d’adequació de la nova xarxa cicla-
ble, inclosa en els fons estatals FEOSL, han co-
mençat al carrer Bach, del polígon Foinvasa, on 
els treballs requereixen obra civil. La previsió és 
que el carril exclusiu per a bicicletes en aquest 
vial estigui enllestit a mitjan octubre. Un cop fi-
nalitzi la intervenció, es tornaran a habilitar els 
antics aparcaments que passaran a estar en lí-
nia i no pas en bateria, com fins ara. L’adequació 
de la xarxa seguirà pel carrer Joan Miró, de Mas 
Duran, fins a l’estació de Mas Rampinyo i con-
tinuarà després pels diferents per barris fins a 
completar 5 quilòmetres de recorregut | PA

> La nova xarxa ciclable 
comença a fer-se visible
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PLAÇA rOJA

L’Ajuntament aprofitarà les obres per estudiar d’on provenen problemes vinculats al clavegueram

L’AV de la Font pudenta es mostra 
satisfeta amb la millora de l’espai

La presidenta de l’AV Font Puden-
ta-Muntanyeta, Júlia Sevilla, s’ha 
mostrat satisfeta per l’inici de les 
obres de millora de la plaça Roja:  
“Portàvem treballant molt de 
temps per aconseguir la remode-
lació”. El projecte que s’hi durà a 
terme compta amb el consens del 
veïnat, que va proposar fer una pis-
ta de patinatge en comptes d’una 
de bàsquet, tal com estava projectat 
inicialment. 
Sobre altres actuacions del barri, la 
presidenta de l’AV ha apuntat que 
el futur projecte de remodelació del 
sector, vinculat a la transformació 
de la Química, comportarà mi-
llores, especialment pel que fa als 

accessos. “L’entrada al barri ha 
quedat obsoleta i la cruïlla del 
carrer Quarters és perillosa”, ha 
manifestat Sevilla.
Aprofitant les obres de la plaça 

Roja, l’Ajuntament ha avançat que 
estudiarà si els problemes de cla-
vegueram que el veïnat ha detec-
tat provenen de les comunitats de 
veïns o bé de la xarxa municipal.

Silvia Díaz | Font Pudenta
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Sevilla (dreta), amb el vicepresident de l’AV, Ramón Rivas, davant la tanca que cerca la plaça

 

L’empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Adigsa, ha 
començat amb els arranjaments de l’edifici de pisos de lloguer per a joves de 
Mas Duran amb la instal·lació d’un tancament als laterals per evitar que hi 
entri aigua quan plou. Els inquilins van denunciar aquest estiu les deficiències 
que pateix l’estructura i l’empresa pública de la Generalitat es va compro-
metre a solucionar-les. D’altra banda, fins a l’1 d’octubre es pot consultar 
a l’Ajuntament la llista provisional d’admesos als pisos de lloguer en règim 
general que l’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha construït també a Mas Duran. 
Les llistes definitives es publicaran pròximament però encara no hi ha data per 
al sorteig d’adjudicació dels habitatges | SD

> Adigsa inicia la millora dels pisos de lloguer

> Nou Barris asfaltarà el carrer Circumval·lació
L’Ajuntament ha acordat amb Nou Barris que sigui aquest districte de Bar-
celona el que sufragui l’asfaltat del carrer Circumval·lació de Can Cuiàs, 
un vial que ha quedat molt malmès arran el pas de vehicles pesants a 
causa d’unes obres fetes durant els últims sis mesos a Ciutat Meridiana, 
al terme municipal de la ciutat comtal. Per aquest carrer s’accedeix tant 
a l’escola Ginesta com a l’Escola Bressol Camí del Bosc i això ha motivat 
les queixes dels usuaris d’aquests centres i dels veïns que hi han de tran-
sitar cada dia. “Resta per concretar quan s’iniciarà l’actuació, però hem 
demanat que es faci amb la màxima urgència perquè el paviment està 
força deteriorat”, ha indicat el president de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC) | PA

La Regidoria de Serveis Municipals ha iniciat les obres per fer una rampa que 
susbtituirà els dos trams d’escala que hi ha enfront del carrer Generalitat. 
Aquesta intervenció, feta a petició dels veïns, servirà per eliminar barreres 
arquitectòniques i estarà enllestida a mitjan octubre, segons la previsió del 
consistori. Per poder construir la rampa s’ha hagut de suprimir un dels arbres 
que hi havia plantats en l’espai afectat. Amb motiu d’aquesta obra, Montcada 
Centre Comerç ha demanat a l’Ajuntament que informi l’entitat sobre les ac-
tuacions que faci a la via pública en la seva àrea d’influència | PA

> Adaptació d’una nova rampa al carrer Major
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El Besòs, en tenir poc cabal, continua comptant amb molts punts tipificats com a pèssims

Millora la qualitat de les aigües dels 
rius de la província de Barcelona

La qualitat dels rius de la provín-
cia de Barcelona ha millorat pro-
gressivament segons es desprèn 
de l’estudi que ha fet la Diputació 
mitjançant la seva Oficina Tèc-
nica d’Acció Territorial de l’Àrea 
d’Espais Naturals i que ha dut a 
terme el Departament d’Ecologia 
de la UB, amb la col·laboració de 
diverses institucions. Malgrat tot, 
l’informe assenyala que encara hi 
ha feina a fer, especialment a les 
conques que passen per l’Àrea 
Metropolitana i que tenen poc 
cabal, com és el cas del Besòs. 
Segons l’esmentat estudi, ara per 
ara, aquest riu no pot millorar 
més la seva qualitat mentre no 
s’incrementin els sistemes de de-
puració de les seves aigües. 
El web diba.cat/parcsn/qualitatrius, 
mostra l’estudi amb detall amb 
mapes i estadístiques que constaten 
com han disminuït els punts consi-
derats pèssims i com els anys secs els 
punts en bon estat poden reduir-se 
fins al 30%, i els anys humits, com 
va ser el 2009, superar el 60%.

Pilar Abián | Montcada
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InFOrME AnUAL

El Parc Fluvial del Besòs organitza el 2 d’octubre una jornada d’anellament 
d’ocells a Montcada i Reixac, de 9 a 13h. El punt de trobada dels partici-
pants serà el marge esquerre del riu, a l’alçada de la depuradora. Un biòleg 
especialista en ornitologia recollirà els ocells de les xarxes, els anellarà i 
mostrarà als participants els exemplars capturats. L’objectiu de l’activitat 
és difondre els ocells que viuen dins dels canyissars i en la vegetació del 
prat fluvial. En anteriors jornades s’han observat espècies d’ocells com el 
blauet, la cotxa blava o el rossinyol bord, entre d’altres | SD

> Jornada d’anellament d’ocells al Besòs

La inscripció és gratuïta per a tots els comerços associats

L’MCC prepara una fira 
els dies 23 i 24 d’octubre

L’Associació de Comerciants 
de Montcada Centre Comerç 
(MCC) organitza els dies 23 i 24 
d’octubre la Fira del Comerç al 
carrer Major. El principal objectiu 
de l’esdeveniment és mostrar un 
aparador de l’oferta comercial i de 
serveis de tot el municipi incidint 
en la seva qualitat, especialització 
i proximitat. 

Convocatòria oberta. A la Fira, que 
serà de caràcter multisectorial, hi 
poden participar establiments que 

facin la seva activitat a la ciutat i 
també a d’altres poblacions. Així 
mateix, el certamen comptarà amb 
la participació d’expositors artesans 
i activitats d’animació. La inscrip-
ció –gratuïta per als establiments 
associats a l’MCC o a qualsevol 
altra associació de comerciants de 
Montcada i al preu de 50 euros per 
als no associats– està oberta fins al 
15 d’octubre. Els interessats es po-
den posar en contacte amb l’MCC 
al telèfon 935 751 766 o bé dirigir-
se a l’oficina de l’entitat (Barcelona 
Centre, 11-13, local 7).

Pilar Abián | Montcada
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La Fira del Comerç es farà al carrer Major i comptarà amb activitats lúdiques
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AssOCIACIOnIsME

Durant l’acte, les entitats veïnals que formen part de la Favmir faran públiques les seves demandes

La tercera festa reivindicativa tindrà 
lloc el 17 d’octubre a la Ribera

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (Fav-
mir) organitzarà el 17 d’octubre la 
tercera edició de la festa reivindi-
cativa, a la plaça de la Ribera. La 
jornada combinarà les activitats 
lúdiques amb l’exposició de les 
queixes i lluites de cada sector o 
comunes a tot el municipi. “Tor-
narem a denunciar qüestions 
com l’increment de la tarifa de 
la llum, l’impost del transport, 
l’impacte de la cimentera Lafar-
ge o temes recents, com el conti-
nu pas de camions per Can Po-
mada”, ha avançat el president de 
la Favmir, Antonio Cera. L’entitat 
ha convidat la plataforma ‘Los lu-
nes al sol’ a explicar els seus objec-
tius i la seva lluita contra l’atur.

Programa. La festa arrencarà a les 
10h, tot i que mentre les AV fan 
el muntatge de la seva parada hi 
haurà un espectacle musical de 
percussió. A les 12h començaran 
els parlaments, durant els quals 
els líders veïnals de cada barri ex-

plicaran les seves reivindicacions. 
“Aprofitant que a la Ribera hi 
ha en marxa un Pla Integral fi-
nançat amb fons municipals i de 
la Llei de barris, hi intervindran 
especialistes en aquest àmbit”, ha 
explicat Cera.
Un any més, la Unió d’Escacs 
Montcada col·laborarà organit-
zant partides simultànies i tam-
bé hi haurà actuacions de ball 
flamenc i modern a càrrec del 
Grup de Dones de Can Cuiàs i 
el col·lectiu de joves del barri. La 
celebració acabarà amb una de-
gustació de migues. 

Silvia Díaz | Redacció

La segona edició de la festa reivindicativa va tenir lloc al parc del Gurugú, a Mas Duran
aJ
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El periodista i escriptor montcadenc Carlos Quílez ha rebut la Medalla d’Argent 
al mèrit civil que atorga el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona en reconei-
xement a la seva trajectòria com a cronista de la ciutat en els darrers 20 anys. 
Quílez veu recompensada així la seva tasca periodística com a responsable 
d’informació de successos a la cadena SER, càrrec que va abandonar fa un 
any per treballar a l’Oficina Antifrau de Catalunya.”Estic molt content per ha-
ver rebut aquest  guardó, que reconeix una etapa molt important de la meva 
carrera”, ha manifestat Quílez. L’alcalde, Jordi Hereu (PSC), va ser l’encarregat 
d’atorgar-li la medalla durant l’acte oficial de celebració de les festes patronals 
de la Guàrdia Urbana, fet el 21 de setembre al Saló de Cent (imatge)  | lg

> Medalla al mèrit civil per a Carlos Quílez

Túnel del Turó

La Favmir ha demanat una reunió  
a Montcada amb representants 
de la Generalitat per mostrar la 
seva disconformitat al projecte 
del túnel del Turó, que hi preveu 
construir un túnel ferroviari per re-
duir el temps de recorregut entre 
Barcelona i el Vallès Occidental, ja 
que la línia aniria des de Torre del 
Baró directament a Cerdanyola. A 
final de juliol, l’entitat va rebre una 
carta del departament de Presi-
dència de la Generalitat en la qual 
l’executiu reitera la necessitat de 
la infraestructura | SD

> Jornades sobre accidents de trànsit
L’Associació Internacional de Policia (IPA) organitzarà del 18 al 20 d’octubre a 
la Casa de la Vila unes jornades sobre accidents de trànsit, delictes i situació de 
les carreteres, adreçades especialment a la formació d’agents de policia, amb 
conferències de tècnics en seguretat ciutadana, via pública i especialistes en 
la rehabilitació de persones que han patit un accident. Destaca la intervenció 
del diputat del PSC al Congrés, Carles Corcuera, qui el primer dia parlarà sobre 
l’última reforma del codi penal. El segon dia es tractarà com l’estat de la via 
pública pot incidir en els sinistres i el tercer, sobre les repercussions socials i 
familiars d’un accident. Les persones interessades a participar-hi han d’omplir 
un formulari que es pot trobar al web de l’IPA, www.ipacatalunya.org  | SD

Pis Compro. Tebeos antics, còmics de superhe-
roirs, manga, llibres, àlbum de cromos i joguines 
en general. Tel. 630 930 616.
En venta. Piso en Montcada Nova. Con ascensor, 
2 habitaciones individuales y 2dobles. Muy claro. 
Plaza de garaje incluída en precio 204.000 euros 
negociables. Tel. 935 754 238.
En alquiler. Plaza de párquing en la calle Pro-
vença, 2. Para coche mediano/pequeño. Precio a 
convenir. Tel. 609 416 116 (Isabel).

Piso en alquiler. En la calle Provença, 4. Super-
ficie de 90m2 con todo amueblado. Telf. 93 654 
84 78 (Rosario).
Es ven. L’obra completa d’Agatha Christie, en-
quadernada en pell. Preu a convenir. Interessats 
trucar al telèfon 679 897 947 (Encarna).
Se traspasa. Bar Marilyn, en la Ribera. Interesa-
dos llamar al 659 151 539 (Susana).
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.
Oferta laboral. Se necesita señora para trabajo 
de limpieza a domicilio. Tel. 685 494 916.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  
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sETMAnA dE LA MOBILITAT sOsTEnIBLE

L’Ajuntament i Montcada en bici col·laboren amb la iniciativa, que es farà el 3 d’octubre

La pedalada popular de Montcada 
Nova arriba enguany a la 30a edició

L’AV de Montcada Nova-Pla d’en 
Coll, amb el suport del col·lectiu 
Montcada en bici, organitzarà el 
3 d’octubre una nova bicicletada 
popular, que enguany és especial 
perquè arriba a la trentena edi-
ció. Els participants es trobaran 
davant del pavelló Miquel Poblet, 
a les 11h, i recorreran diferents 
carrers del municipi. Des de fa 
uns anys, l’Ajuntament també 
col·labora amb aquesta iniciativa 
i la inclou dins de les activitats de 
la Setmana Sostenible i Segura, 
com a pedalada contra el canvi cli-
màtic. “Esperem que l’activitat 
funcioni tan bé com els darrers 
anys, sembla que la gent cada 
vegada està més conscienciada 
de la importància de fer servir 
la bicicleta”, ha explicat el presi-
dent de l’AV, Manuel Betrán.

Descoberta especial. Coincidint 
amb la pedalada, Montcada en 
bici reprendrà el cicle de sortides 
familiars en bicicleta tot terreny 
(BTT) el 2 d’octubre amb una 

descoberta especial, emmarcada 
en la celebració de la Setmana 
de la Mobilitat. El col·lectiu farà 
una gimcana per fomentar l’ús 
de la bicicleta que començarà 
a les 16h al pavelló Miquel Po-
blet. L’organització repartirà als 
grups que hi participin un mapa 
de Montcada i Reixac en el qual 
estaran marcats diferents punts 
d’interès estratègic, com les esco-

les i instituts, els centres de salut o 
les parades de tren. “Cada grup 
haurà d’arribar en bicicleta a 
tots els punts marcats, que són 
de trajecte urbà i de fàcil ac-
cés”, ha destacat Andrés Julián, 
de Montcada en bici. Una vegada 
hagi conclòs l’activitat, els partici-
pants gaudiran d’un berenar per 
cortesia de l’AV Montcada Nova-
Pla d’en Coll. 

Silvia Díaz | Redacció
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Un grup d’infants que va participar a l’última edició de la pedalada popular 
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La violència masclista no és només 
un problema que afecta les dones, 
és una xacra que implica tota la 
societat, per això la Regidoria de 
Dona i Igualtat ha decidit obrir el 
Pacte Ciutadà contra la violència 
de  gènere –subscrit per una trente-
na d’entitats– als ciutadans en parti-
cular. “Totes les persones que s’hi 
vulguin afegir ho podran fer om-
plint una butlleta que distribui-
rem entre les associacions i equi-
paments municipals o enviant 
un correu electrònic a l’Oficina 
de la Dona (oficinadona@montcada.
org)”, va explicar la regidora de 
Dona  i Igualtat, M. Teresa Galle-
go (PSC), durant la presentació de 
la iniciativa, el 21 de setembre a la 
Casa de la Vila. 
El llistat de montcadencs que a tí-
tol individual vulguin subscriure el 
Pacte es farà públic amb motiu del 
Dia Internacional contra la violèn-
cia masclista, el 25 de novembre. 

Informe anual. Les xifres sobre casos 
de violència masclista denunciats en 
el darrer any al municipi continuen 
sent preocupants. Segons les dades 

recollides al tercer informe sobre 
la situació d’aquesta problemàtica, 
l’any 2009 un total de 71 dones de 
la localitat va presentar denúncia 
per maltractaments. La memòria 
d’actuacions, que serà sotmesa a 
l’aprovació del Consell de Dones 
el 6 d’octubre, també posa de ma-
nifest que els protocols d’actuació 
han millorat en els últims tres anys. 
“Els departaments implicats 
–l’Oficina de la Dona, Serveis So-
cials, Mossos i Policia Local– tre-
ballen de manera transversal i 
això ens permet donar una bona 
atenció a les víctimes i tenir uns 
indicadors més fidels sobre com 
incideix la violència masclista a 
Montcada”, va apuntar l’edil.
Malgrat el treball de consciencia-
ció de les institucions per fer que 
el maltractament a les dones no 
es vegi com un problema parti-
cular, sinó de la societat en gene-
ral, es calcula que les denúncies 
presentades només representen 
un 10% del total. “Cada cop són 
més les dones que s’animen a 
denunciar però és difícil que no 
retirin la denúncia”, ha explicat 
Gallego. La regidora considera 
que el paper de les entitats en la 
lluita contra aquesta problemàti-
ca és clau: “Són les que tenen 
un contacte més directe amb 
la ciutadania i, per això, és im-
portant que contribueixen a fer 
visible el seu rebuig contra la 
violència masclista”. 

Activitats programades. Dona i 
Igualtat organitza al llarg del mes  
d’octubre un seguit d’activitats 
destinades a la dona. El dia 14 
es farà al Kursaal (Masia, 39) 
una sessió de biodansa, de 18 a 
19.30h. Aquesta tècnica pretén 
connectar la vitalitat i la creativitat 
a través de la música i l’expressió. 
D’altra banda la Biblioteca Eli-
senda de Montcada (Tarragona, 
32), oferirà el 22 d’octubre un 
taller d’escriptura autobiogràfica 
perquè les assistents es conver-
teixin en les protagonistas de la 
seva pròpia història.

Societat
laveu.cat/societat

CiNQuENA EdiCiÓ
La Setmana de la Gent 
Gran del 2010 canvia 
de dates i de format 

pàg. 17pàg. 16

dOnEs MALTrACTAdEs

Pilar Abián | Redacció

El pacte Ciutadà contra la violència de 
gènere, obert a les adhesions individuals
Les persones que vulguin signar el document ho poden fer omplint una butlleta que distribuirà l’Ajuntament o bé per correu electrònic

Una quinzena d’entitats va assistir a la presentació del Pacte Ciutadà contra la violència masclista a càrrec de la Regidoria de Dona i Igualtat
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Els protocols d’actuació 
en casos de violència 
de gènere han millorat 
substancialment en els 
darrers tres anys

 “Falta una major implicació de la judicatura”

La regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (a la imatge), con-
sidera que una de les assignatures 
pendents en la lluita contra la vio-
lència de gènere és la judicatura: 
“Encara hi ha molta feina a fer 
per aconseguir que s’incorpori al 
circuit d’actuació contra els mal-
tractaments”. En opinió de l’edil 
això explica que al 2009 només 
s’hagi dictat ordre de protecció so-
bre 23 dones del municipi quan al 

2007  la xifra 
va ser de 61. 
Pel que fa al 
nombre de 
denúnc i e s 
cursades (71 
al 2009), Ga-
llego considera positiu que cada 
cop hi hagi més dones disposades 
a denunciar tot i que, segons les 
estadístiques, el 90% dels casos 
continuen silenciats  | PA

pREVENCiÓ
La campanya de vacunació 
contra la grip comença 
el pròxim 4 d’octubre
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Les Federació d’AMPA (FAMPA) 
de Montcada i Reixac ha decidit 
recollir signatures en contra de la 
supressió de les sortides i les colò-
nies durant aquest curs, una mesu-
ra que han aprovat en claustre cinc 
escoles públiques del municipi: 
Reixac, El Turó, Elvira Cuyàs, El 
Viver i Mitja Costa. 
L’organització respecta, tot i no 
compartir, la decisió del professorat 
que ha pres la mesura en resposta a 
la negativa del Departament d’Edu-
cació a fer jornada intensiva al juny, 
una reducció horària que servia per 
compensar les hores fetes de més 
durant les excursions. “Entenem 
que la situació s’ha generat fruit 
de l’aprovació del nou calendari 
escolar per part de la Generalitat 
sense comptar amb el consens 
del professorat i que ha creat 
un malestar general que afecta 
tant els mestres com les famílies 
i, especialment, els alumnes” ha 
assenyalat la FAMPA. Per tot això, 
la Federació reclama a l’administra-

ció que actuï i resolgui aquest con-
flicte, seguint la recomanació que 
ha expressat el mateix Síndic de 
Greuges i la Federació d’Associaci-
ons de Pares i Mares de Catalunya 
(FAPAC): “Exigim que s’obri una 
via de negociació amb el profes-

sorat que permeti recuperar les 
sortides i les colònies”. 

Altes temperatures. Una altra de les 
preocupacions de la FAMPA és si 
les escoles del municipi, sense tenir 
aire condicionat, estan preparades 

per acollir alumnes al juny en hora-
ri de tarda, quan les temperatures 
superin els 27 graus, el límit que 
estableix la Llei de riscos laborals. 
Durant la primera setmana de curs,  
en algunes aules es van superar els 
30 graus de temperatura.

La Federació reclama a la Generalitat que negociï amb el professorat per evitar que els alumnes resultin perjudicats

EdUCACIÓ

Pilar Abián | Redacció

La FAMpA recull signatures contra 
la supressió de sortides i colònies
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Uns pares de l’escola Reixac, una de les que no farà colònies ni sortides, signen en suport de la campanya de la FAMPA

Silvia Díaz | Redacció

El programa de 
salut escolar 
comença a 
l’octubre

Al llarg del mes d’octubre es posa-
ran en marxa els tallers de promo-
ció de la salut que la Regidoria de 
Salut Pública i Consum du a terme 
cada any als centres educatius i pels 
quals el curs passat van passar 650 
alumnes de primària i 2.300 de se-
cundària. L’objectiu del programa 
és fomentar els hàbits de vida sa-
ludables i la responsabilitat social, 
a través d’activitats com tallers de 
sexualitat, d’alimentació, de drogo-
dependències, de seguretat viària, 
d’assertivitat i de tinença responsa-
ble d’animals, entre d’altres. 

Novetats. Salut ha incorporat qua-
tre activitats noves a secundària, 
una dedicada a la pressió de grup, 
un taller i una obra de teatre sobre 
educació i llibertat en l’àmbit de les 
drogodependències i la projecció i 
posterior debat sobre la pel·lícula 
Juno, que parla d’una mare ado-
lescent. A primària, la novetat és 
la proposta Esmorzem junts! un 
taller que promou que els infants 
sàpiguen en què consisteix una di-
eta nutritiva.
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La festa anual que la Regidoria 
de Participació Ciutadana, amb 
el suport dels casals, organitza 
per fer visible tot el ventall d’acti-
vitats que la gent gran fa a Mont-
cada i Reixac ha canviat de dates 
i de format en aquesta cinquena 
edició. En comptes d’organitzar 
una única jornada al desembre, 
enguany es dedica tota una set-
mana a l’octubre a aquest col-
lectiu, per coincidir amb el Dia 
Mundial de la Gent Gran, que 
oficialment és l’1 d’octubre. El 
programa d’actes va començar 
el 27 de setembre amb una xer-
rada sobre prevenció de riscos a 
la llar i primers auxilis, a càrrec 
de M. Carmen Macías, monitora 
de Creu Roja. Entre d’altres, Ma-
cías va explicar als assistents, una 
quinzena de persones, què s’ha 
de fer quan es produeixen crema-
des en accidents domèstics, com 
s’han de fer servir els aparells 
elèctrics amb seguretat o bé com 
assistir en primera instància una 
persona que ha patit un accident.
El 28 de setembre, la Regidoria 
de Salut Pública i Consum va or-
ganitzar una altra xerrada al Ca-
sal de la Mina sobre sexualitat a 
la tercera edat, a càrrec del servei 
de llevadores del CAP Les India-
nes. Al tancament d’aquesta edi-
ció, el 30 de setembre tenia lloc 
un intercanvi entre el Casal de la 

Gent Gran de Montcada i Reixac 
i el d’Òdena (Anoia). 
“Fa cinc anys que l’Ajuntament 
organitza aquesta celebració i 
cada edició és un èxit de par-

ticipació, el  que demostra que 
la nostra gent gran és molt ac-
tiva”, ha manifestat el regidor de 
Participació Ciutadana, Sergio 
Hermoso (PSC).
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Els actes tenen lloc coincidint amb el Dia Mundial del col·lectiu, que és l’1 d’octubre

Silvia Díaz | La Ribera

 Homenatge als més grans de 90 anys

El Dia Mundial de la gent gran (1 
d’octubre) hi haurà una passeja-
da pel centre que sortirà a les 17h 
de la plaça de l’Església, el mateix 
escenari on a les 18.30h es llegi-
rà un manifest commemoratiu. El 
dia 2, al pavelló Miquel Poblet, 
es farà una matinal amb mostres 
de tai-txí, aeròbic i gimnàstica de 
manteniment. A les 14h, el Casal 

de Montcada i Reixac oferirà una 
arrossada i, a la tarda, hi haurà 
actuacions de gimnàstica i play-
black dels casals del Parc Salva-
dor Allende, la Mina i del Bergue-
dà. El dia 3, el pavelló acollirà cant 
coral, sardanes i sevillanes, a par-
tir de les 10h, i a les 17h es farà 
un homenatge a les persones més 
grans de 90 anys i un ball | SD

La gent gran del municipi mostra
la seva implicació en la vida social

Silvia Díaz | Redacció

testimonis sobre 
la immigració, 
recollits en una 
exposició

“L’única manera de conèixer 
la realitat dels immigrants és 
ficar-te dins la seva pell”. Així 
explica Esther Besoli, la comissà-
ria de l’exposició ‘Històries d’un 
viatge’, l’origen de la mostra que 
s’inaugura el 4 d’octubre al Cen-
tre Cívic La Ribera (Llevant, 10), 
a les 19h, i que es podrà visitar 
fins al dia 29. Sis personatges, de 
diversos països de l’Àfrica, Euro-
pa i l’Amèrica del Sud expliquen 
la seva experiència, que queda re-
flectida en diversos dibuixos i olis, 
obra de la mateixa Besoli, i amb 
fotografies de Guillermo Barberà. 
El Centre Cívic ha programat vi-
sites guiades a la mostra. 

En primera persona. Lluny de les 
estadístiques que expliquen quan-
tes persones, de quines ètnies i de 
quins països procedeixen els im-
migrants, ‘Històries d’un viatge’ 
–produïda per la Caja de Ahor-
ros del Mediterráneo (CAM)– se 
centra en tot allò que han deixat 
(país, família, amics, llengua...) 
per adaptar-se a un entorn nou, 
complex i, de vegades, hostil. “El 
viatge que fan els immigrants 
és una trobada que neix amb 
il·lusions i esperances però que 
pot esdevenir un èxit o un fra-
càs”, ha explicat Besoli, qui també 
ha afegit que la mostra tracta de 
promoure experiències per supe-
rar barreres, evitar prejudicis i 
afavorir la diversitat. 

M. Carmen Macías, de Creu Roja, va oferir una xerrada sobre primers auxilis a la Mina

Silvia Díaz | Redacció

Montcada 
commemora el 
dia Mundial de 
la salut Mental

Amb motiu del Dia de la Salut 
Mental (10 d’octubre), la Regidoria 
de Salut Pública i Consum organit-
za activitats per commemorar l’efe-
mèride que comencen el 6 d’octu-
bre amb la projecció al Casal de la 
Mina de la pel·lícula ‘El hijo de la 
novia’ (17h). Del 14 d’octubre al 7 
de novembre el Kursaal (Masia, 
39) acollirà la mostra ‘Expoart’, 
amb una vintena de pintures dels 
usuaris de l’associació Cemoriba 
que participen al taller de creació 
artística que fa el Club Social La 
Llum al Centre Cívic La Ribera. 
D’altra banda, el dia 13 tindrà lloc 
una xerrada a la Casa de la Vila 
(18h), a càrrec del coordinador del 
centre de salut mental de Mont-
cada, Cerdanyola i Ripollet, Joan 
Alvarós. El mateix dia es projec-
tarà un curtmetratge elaborat pels 
membres del Club Social El Roure, 
de l’Hospitalet. També es portarà 
a Montcada una mostra itinerant 
que passarà pels tots els centres cí-
vics fins a final d’any. La primera 
aturada és a Can Cuiàs.

Un dels quadres de l’exposició ‘Expoart’
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sALUT

Els tres centres sanitaris del municipi dispensaran les dosis als usuaris a partir del 4 d’octubre

Les vacunes de la nova campanya 
protegiran dels virus A i B de la grip

A partir del 4 d’octubre, els dos 
ambulatoris de Montcada i Reixac 
i el centre de salut de Can Sant 
Joan dispensaran la vacuna contra 
la grip, que incorporarà la protec-
ció contra els virus A i B –enguany 
no hi haurà una vacuna específica 
per a la grip A. Les persones que 
tenen recomanat el tractament són 
les més grans de 60 anys, dones 
embarassades, malalts crònics, cui-
dadors, professionals de la salut i 
els obesos mòrbids. 
Del 4 al 15 d’octubre, el col·lectiu 
de risc podrà passar per les con-
sultes dels tres equipaments sani-
taris, sense necessitat de demanar 
cita prèvia de 12.30 a 13.45h i de 
18.30 a 19.45h – i a Can Sant Joan, 
en l’horari habitual de consulta. A 
partir d’aquesta data, es continuarà 
subministrant el medicament a les 
consultes d’infermeria aprofitant 
la visita al metge del pacient. Qui 
no formi part del grup de risc però 
vulgui posar-se la vacuna ha de de-
manar dia i hora al servei Sanitat 
Respon, al telèfon 902 111 444. 

Silvia Díaz | Redacció
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La vacuna contra el virus de la grip està recomanada, entre d’altres, a la gent gran

 Renovació del Consell de Salut de la comarca
L’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), ha entrat a formar part del 
Consell Rector de Salut del Vallès 
Occidental. L’edil i la regidora de 
Salut Pública i Consum, M. Car-
men González (CiU), van assistir 
el 20 de setembre a la reunió de 
l’ens  al qual pertany l’Ajuntament 
montcadenc i que es va crear al 
2009 amb l’objectiu que les corpo-

racions locals participin en la plani-
ficació i la direcció del sistema sa-
nitari. A la trobada, feta a Barberà, 
van participar els alcaldes dels 12 
municipis de la comarca integrats 
a l’organisme, per tal d’actualitzar 
els components del seu govern i 
presentar i aprovar el nou organi-
grama, on també hi ha represen-
tants d’entitats ciutadanes  | PA
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L’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 
16), que gestiona la Regidoria d’In-
fància i Joventut, ha posat en mar-
xa el programa d’activitats del dar-
rer trimestre de l’any, que manté les 
propostes tradicionals però redueix 
la quantitat de tallers per no dupli-
car les propostes amb l’oferta de la 
Regidoria de Cultura i de la Xarxa 
de centres cívics. L’equipament vol 
que siguin els mateixos usuaris els 

que diguin quines activitats volen 
fer i, en aquest sentit, a petició dels 
joves s’ha programat un taller de 
break dance que es farà els dime-
cres, de 17.30 a 19h, del 6 d’octubre 
al 15 de desembre. 

Més propostes. Aquesta temporada 
es manté el cicle ‘Dijous i diven-
dres a la carta’, i les propostes són 
disco mòbil i còctels sense alcohol, 
estampació de samarretes i graffitti 

de gorres, jornades de dibuix man-
ga i guitarra. 
També continua el programa de 
monogràfics ‘Posa’t en on’, amb 
sessions sobre l’habitatge, la pre-
paració dels exàmens i la Sida i 
les malalties de transmissió sexu-
al. Pel que fa al programa de sor-
tides, hi ha prevista una al Saló 
del Manga, el 29 d’octubre. El 
preu és de 7 euros o bé de 5 per 
als socis del Club Jove. 

Can tauler obre la temporada

InFÀnCIA I JOVEnTUT

Silvia Díaz | Redacció

sALVAMEnT MAríTIM 

Sergi Garcia ha participat amb la seva gossa, Kira, al concurs d’ensinistrament fet a Euskadi

gossos entrenats per salvar vides

La gossa Kira, del montcadenc Ser-
gi Garcia, ha estat l’única represen-
tant catalana a les setenes proves de 
salvament fetes per l’AFAT (Aso-
ciación para el Fomento y Adiestra-
miento del Terranova) fetes el 26 
de setembre a Lekeitio (Biscaia). 
Els terranova són exemplars que 
posseeixen qualitats innates per a 
treballar amb l’home i per fer tas-

ques de rescat. Amb 2 anys i 50 
quilos, Kira va obtenir 92 punts so-
bre 100 en les diferents proves que 
va haver de superar per obtenir el 
primer nivell. “Aquest és un pri-
mer pas fins arribar al màxim, 
que és el quart grau; de tota ma-
nera, el meu objectiu no és tant 
això sinó que ella s’ho passi bé i 
jo també”, explica Garcia. Els con-
cursos de salvament són per aquest 

montcadenc i la seva família una 
afició: “Kira és la nostra masco-
ta i no pretenc que es dediqui a 
tasques de salvament, però és 
una activitat que exigeix entre-
nament i és una manera que ella 
es mantingui en forma”. 
Els gossos que fan rescat aquàtic 
aprenen a socórrer les víctimes de-
senvolupant instints com l’obedièn-
cia, la resistència i la precisió. 

Pilar Abián | Montcada

 

La Regidoria de Participació Ciutadana ha posat en marxa un nou taller 
de creació de pàgines web per a les entitats que encara no disposen d’un 
espai propi al portal municipal d’entitats. Les sessions finalitzaran el 13 
d’octubre i tindran lloc al Kursaal de 18.45 a 21.15h. Per a més informació 
sobre futurs tallers es pot enviar un correu electrònic a l’adreça participa-
ciociutadana@montcada.org | PA

> taller perquè les entitats tinguin web

> L’Esplai sesa comença la nova temporada
L’Esplai Sesa inicia el 2 d’octubre una temporada molt especial, ja que l’entitat 
celebra enguany el seu 20è aniversari. A les 16h es faran les inscripcions i a 
les 17h, una reunió informativa amb les famílies. Les activitats de l’Esplai Sesa 
s’adrecen a infants i joves de P-5 a primer de batxillerat (jocs, sortides de cap 
de setmana, entre d’altres) i tenen lloc els dissabtes, de 17 a 19h. Per demanar 
informació també es pot enviar un correu a l’adreça info@esplaisesa.org | SD

> Campanya per eradicar la pobresa 
L’Ajuntament s’ha adherit a la iniciativa ‘Fes soroll pels Objectius de Des-
envolupament del Mil·lenni (OMD)’, promoguda per la Campanya del 
Mil·lenni i altres instàncies de les Nacions Unides, així com la societat 
civil, per exigir als líders mundials que donin un nou impuls a la lluita 
contra la pobresa. A nivell local, la contribució a aquesta campanya es 
farà visible durant la celebració de la Festa de les Cultures, el proper mes 
de novembre, al barri de la Ribera, amb l’organització de diverses accions. 
Per a més informació, es pot visitar el web www.senseexcuses2015.org, o 
bé contactar amb la Regidoria de Cooperació, Integració i Solidaritat del 
consistori, situada al Kursaal (Masia, 39) | SD

> serafín Marín, homenatjat per l’afició
El torero de Montcada i Reixac Serafín Marín va sortir a coll de la Monumen-
tal el 26 de setembre, on va torejar amb motiu de les festes de la Mercè. 
Al voltant de 300 aficionats a la tauromàquia van improvisar una manifes-
tació per diversos carrers de Barcelona en defensa d’aquesta pràctica a 
Catalunya. Els manifestants reivindicaven la permanència de les curses i 
criticaven el fet que la Cambra Catalana hagi blindat la festa dels correbous 
aquest passat estiu  | SD

L’equipament ha reduït els tallers per no duplicar l’oferta de Cultura i dels centres cívics

L’estampació de gorres amb graffittis va tenir molt èxit aquest estiu i Can Tauler ha tornat a programar un taller per a aquest trimestre
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Sergi Garcia, amb la seva gossa Kira, a la platja d’Isuntza, a Lekeitio (Biscaia)
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>Editorial
Vaga general

Estem esperant...
Els veïns de Montcada i Reixac estem 
esperant l’aprovació del projecte cons-
tructiu i l’assignació pressupostària 
corresponent per el soterrament de la 
línia convencional de Portbou al seu 
pas pel nostre poble. Crec que el nou 
govern municipal ha d’informar públi-
cament de com està aquest tema, do-
nades les expectatives i compromisos 
que es van assumir en el seu dia per 
part de l’administració central, l’Ajun-
tament i els partits polítics i la nova 
situació socioeconòmica i pressupos-
tària en què ens trobem.
Els veïns de Montcada estem esperant 
que es compleixin les promeses de fa 
anys i panys. Montmeló ha esperat 
156 anys, quants anys haurà d’espe-
rar Montcada? Sabem que tenim una 
“mala peça al teler” estem en època 
de pressupostos a la baixa i estem 
parlant d’unes obres d’envergadura, 
no de 500 milions com a Montmeló. 
Però esperarem, insistirem, reclama-
rem allò que ens prometeren de resca-
balar-nos de tants anys de servituds de 
pas de les infraestructures metropoli-
tanes pel nostre poble. L’anterior al-
calde va dir en una assemblea a l’ABI 
que no era un problema pressupostari  
–hi havia una partida pressupostada 
per aquesta obra– Il·lús o Ai. las!
Bé, la nova alcaldessa potser ens dirà 
que tinguem paciència. Els veïns de 
Montcada tenim i tindrem molta paci-
ència fins que… Estem esperant

Esteve Recasens
Terra Nostra

Cotxes destrossats
No puc entendre el lamentable estat 
del carrer Ripoll. No entenc com és 
possible que faci tant de temps que 
està sense asfaltar i ningú no hi faci 
res. Quan algú necessita arribar fins al 
Turó de Vista Rica i no és veí, aquest és 
l’únic carrer per on es pot passar i ens 

trobem que hi ha un tram ple de sorra 
que fa malbé els cotxes. Espero que, 
tractant-se d’un carrer tan cèntric, ja 
que es troba al costat del carrer Major, 
hi posin solució ràpidament.

Eduard Ramírez
Montcada

De turisme per Montcada
Uns amics que no fa massa temps 
viuen a Montcada, em van preguntar 
quins eren els llocs d’interès del nostre 
poble que calia conèixer. Els vaig rega-
lar alguns “Quaderns” de la Fundació 
Cultural per anar fent boca i els vaig 
aconsellar que, en primer lloc, visites-
sin l’ermita de Reixac, la Casa de les 
Aigües i que es donessin un vol pel 
centre, per admirar les poques cases 
modernistes que ens han deixat i fes-
sin tanmateix un vol pels carrers Ripoll 
i Sant Antoni. 
Al cap d’uns dies em van dir que els hi 
havia agradat molt l’ermita i la Casa de 
les Aigües i les cases i algunes façanes 
modernistes. Tanmateix, l’església de 
Santa Engràcia que, tot i no sent de 
l’estil que més els hi agradava, tenia 
el seu què. Van passar-se pel Museu 
Municipal on van admirar restes de 
les excavacions arqueològiques de les 
Maleses i les maquetes de les esglé-
sies històriques del poble. Sobretot 
els va encisar la que malauradament 
van enderrocar els primers dies de la 
guerra civil i que era coneguda com la 
“Catedral del Vallès”. I em van fer el 
comentari següent: Com era possible 
que al costat d’una casa modernista 
tan bonica com la “Torre Vila” (Cactus) 
haguessin deixat construir un edifici 
d’oficines tan “horrorós”? (Per cert, 
aquest edifici ocupa el lloc del que ha-
via estat el cine “Coliseum” que es va 
construir on era el jardí de la Torre Vila. 
La tanca d’aquest jardí, de ferro forjat, 
és la porta de l’actual cementiri muni-
cipal). Comparteixo plenament l’opinió 

dels meus amics, que és la de  molts 
montcadencs. Qui va donar permís per 
aquesta aberració urbanística? El nou 
edifici construït tapa completament la 
cara sud de la Torre Vila, que és un ex-
ponent magnífic de l’arquitectura mo-
dernista. Així es protegeix el patrimoni 
cultural? Serà legal, però no és ètic i 
demostra una manca sensibilitat i de 
respecte pel llegat històric de Montca-
da.         
Em va fer mal el comentari dels meus 
amics perquè m’estimo molt el meu 
poble i sé que no hem fet tot el possi-
ble per evitar un desastre com aquest. 
I han de venir de fora per sensibilitzar-
nos i per fer-nos sentir avergonyits. 

Josep Capella i Torrents 
Montcada

A María Rodríguez
Mamá, el día 2 de mayo nos dejaste y 
aún te siento en mi corazón, nos has 
dejado un vacío muy grande. Has sido 
una madre tan especial que para es-
cribir todo lo que has hecho por tus 
hijos y tu marido, no habría papel 
suficiente para contarlo. Hemos vivi-
do juntos tantas emociones y alegrías 
que nunca las podremos olvidar.
Has luchado tanto por tus hijos, has 
vivido para nosotros y para tu marido, 
por eso y por mucho más, has sido la 
mejor madre. Todos nuestros proble-
mas, tú sabías solucionarlos. Por eso 
quiero escribirte esta carta, para darte 
las gracias, por haber sido una madre 
espectacular y también la mejor mu-
jer, la mejor abuela, la mejor herma-
na, una suegra buena para tus yernos 
y tu nuera y una buena hija para tus 
padres. Gracias por todo. Nunca es-
tarás sola, porque te has llevado con-
tigo un trocito muy grande de cada 
uno de tus hijos. Estoy muy orgullosa 
de ti, de ser carne de tu carne, sangre 
de tu sangre. Es uno de los consue-
los que me queda. Descansa en paz 

mamá y allá donde estés tiene que ser 
el mejor sitio del cielo. Hasta siempre, 
nunca te olvidaremos. Por cierto, es-
tarás muy orgullosa de saber que te-
nemos de alcaldesa a Mª Elena, a la 
que tanto querías. Gracias a todos los 
que asistieron a su último adiós y a 
todos los que la querían.

P. E. R.
Montcada Nova

Vaga general
Les polítiques financeres han colpejat 
la població de Montcada i d’altres po-
bles i ciutats. En política econòmica 
i laboral, hi ha més aturats, retalls 
en sous i pensions congelades. La 
reforma laboral afavoreix la precarie-
tat i augmenta el rebut de la llum en 
un 4’8%. La població també pateix 
l’efecte d’aquestes polítiques en la 
qualitat de vida i en el medi ambient. 
Les inversions per una educació i sa-
nitat de qualitat, a les que tenim dret 
i s’han de centrar en més recursos i 
personal qualificat, s’han retallat. 
Les retallades en política ambiental i 
de salut pública les experimentem en 
la contaminació industrial (cimentera 
perjudicial per a la salut amb el suport 
de les administracions) i, entre d’al-
tres, en un transport públic marginat 
(greus mancances en el servei de ro-
dalies i línies fèrries no soterrades).
Tota aquesta política d’ofegament del 
benestar de la població contrasta amb 
els generosos ajuts a la gran Banca, 
les fortes inversions en noves carrete-
res i una enorme despesa militar i de 
guerra. Per tot plegat, hem donat el 
nostre ple suport a la vaga general.

Grup de Medi Ambient 
Montcada i Reixac

Fe d’errates
En l’anterior número de La Veu vam informar 
per error que la sortida organitzada pel CEAV 
el 19 de setembre es feia per Collserola quan 
realment es va fer per la serralada de Marina.

Com sempre passa després 
d’una acció de protesta mas-
siva, com la que s’ha viscut 
aquest 29 de setembre amb 
la vaga general, la guerra de 
xifres és una constant. En fun-
ció de la font, varia la reper-
cussió de la jornada. Per als 
sindicats, la convocatòria ha 
estat un èxit mentre que per 
al govern, ha estat moderada. 
Segons el mitjà de comunica-
ció, la informació també diver-
geix. Alguns afirmen que, si la 
indústria s’ha paralitzat, ha es-
tat només per la coacció dels 
piquets, però eludeixen parlar 
sobre la que fan algunes em-
preses sobre els seus treballa-
dors. Malgrat s’afirmi que fer 
vaga és un dret i una decisió 
personal, no sempre es donen 
els condicionants per exercir-
lo lliurament.
Davant de tants missatges 
contradictoris, la ciutadania 
acaba fent la seva pròpia lec-
tura en funció també dels seus 
interessos. El que està clar és 
que, independentment de si el 
seguiment de la vaga general 
ha estat massiu o moderat, si 
es fes una enquesta entre els 
assalariats del país, els aturats 
i els pensionistes, segur que 
majoritàriament estarien, si 
no d’acord amb l’aturada, sí 
en contra que es retallin o es 
congelin les prestacions o que 
s’abarateixin els comiats només 
perquè la direcció d’una em-
presa prevegui tenir pèrdues. 
Fer vaga no significa fer un dia 
de festa. Per als treballadors 
implica deixar de cobrar una 
jornada i per als empresaris un 
dia menys de producció amb 
les consegüents afectacions 
econòmiques. Per evitar-ne que 
es convoqui només hi ha una 
via, la del diàleg.

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

El proper número, el 22 d’octubre

¿Hay posibilidad de que alguno de los cursos de catalán que se ofertan 
en la Casa de la Vila se haga en horario de mañana? A muchas personas 
que tenemos hijos pequeños y actualmente estamos en paro nos iría 
bien que se hicieran en horario escolar. Cristina garcía Montcada

Benvolguda, vull comunicar-li que, tot i no tenir cursos presencials en 
horari matinal, sí que oferim els cursos a distància al Centre de recursos 
per a l’aprenentatge de català. D’altra banda, també oferim un curs de 
15 a 17 h per tal de donar la possibilitat de fer-lo a mares i pares que 
tenen fills en edat escolar. També voldria afegir que no tingui cap dubte 
que ens agradaria poder oferir més cursos, però atesa la actual situació 
econòmica no ens és possible. Amb tot, continuem treballant per poder 
millorar el servei actual | Amèlia Morral, regidora de Cultura (CiU)

el clic

suciedad en las calles

En el barrio de Cant Sant Joan el estado de 
algunas calles es asqueroso. Hay basuras 
en la acera, incluso al lado de colegio. Si 
cualquier niño se cae, pilla algo seguro. ¡Es 
vergonzoso!  

David Campano Can sant Joan

Nota: A aquesta mateixa secció també ha arribat 
una altra imatge del barri captada per Dionisio 
Montero que mostra unes uralites que han estat 
des del mes de maig i fins al final de setembre 
abandonades al carrer Carril.

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

30a pedalada popular
contra el canvi climàtic
Organitza: AV de Montcada Nova

3 D’oCTubRE, 11h
DAVAnT DEl PAVElló MiquEl PoblET

4 D’oCTubRE, 19.30h
Abi (Colon, 5)

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

2 l dissabte
Jornada. D’anellament científic d’ocells. 
Hora: 9h. Lloc: Marge esquerra del riu 
Besòs, a l’alçada de la depuradora. 

Sortida. Itinerari de dos dies al Parc Na-
tural de Montserrat. Més informació al te-
lèfon 659 382 441 i ceav.montcada.cat.

Marató. De lectura poètica i performan-
ce sobre Lorca. Hora: De 19 a 22h. Lloc: 
Auditori Municipal.

3 l diumenge
Sortida. Al poblat ibèric Castell Ruf de 
Santa Maria de Martorelles. Hora: 9h. 
Lloc: La Salle. Organitza: El Cim.

Sortida. 30a Pedalada de l’AV de Mont-
cada Nova. Hora: 11h. Lloc: Davant del 
pavelló Miquel Poblet.

Teatre familiar. ‘El forn del lleó’, de 
Clownx Teatre. Hora: 12h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 3,5 euros.

Poesia. ‘Com si entrés en una pàtria’, de 
la Cia. L’Arrencacors. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Preu: 4 euros.

4 l dilluns
Inauguració. De l’exposició ‘Històries 
d’un viatge’. Hora: 19h. Lloc: Centre Cí-
vic La Ribera.

Assemblea. De la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total. Hora: 19.30h. 
Lloc: Abi (Colon, 5).

6 l dimecres
Reunió. Del Consell Municipal de Do-
nes. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

7 l dijous
Poesia. ‘Els poetes diuen els seus poe-
mes’. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

8 l divendres
Hora del conte. ‘Històries principesques’, 
a càrrec de Sandra Rossi. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada. 

Concert. Salva Criado en acústic. Hora: 
19.30h. Lloc: Casal Popular ‘El Brot’.

Festival. Paleto Ball. Lloc: Davant del 
pavelló Miquel Poblet. Hora: 21h (veure 
pàgina 24).

Poesia. ‘Amor hermètic’, de la Cia. Fina 
Rius. Hora: 22h. Lloc: Auditori. 

13 l dimecres
Xerrada. Sobre salut mental amb el psi-
quiatre Joan Alvarós. Hora: 18h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

14 l dijous
Marató. De lectura poètica. Hora: 
18.30h. Lloc: Ateneu Barcelonès (dintre 
del cicle Poeticae).

Exposició. De pintura dels alumnes del 
Club Social La Llum. Lloc: Kursaal. Or-
ganitza: Cemoriba.

16 l dissabte
Festa. Del Patrimoni Cultural. Hora: 11h. 
Lloc: c.Major (veure pàgina 21).

Teatre.  ‘33’, del Grup de Teatre La Salle. 
Hora: 22h. La Salle. Preu: 4 euros.

Assemblea general
De la Plataforma Tracte Just, 
Soterrament Total amb l’assistència 
de diputats al Congrés

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

Cicle de Poesia

ELs pOEtEs diuEN 
ELs sEus pOEMEs
7 d’octubre, a les 19.30h

Exposició 
de pintura 
de Kim soler

19 d’octubre, 19.30h

Teatre familiar 
El FORN dEL LLEÓ
De la Cia. Clownx Teatre
3 d’octubre, a les 12h
preu: 3,5 euros

sala 
principal

tEAtRE FAMiLiAR
maDuuuiXes
cia. la bleda
17 d’octubre
sala Joan Dalmau

Exposició de pintura 
de cemoriba
Del 14 d’octubre al 7 de novembre 
sala sebastià Heredia

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

policia Local 092

policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600
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nOVA InICIATIVA

‘som patrimoni’ vol apropar als ciutadans 
la història i les tradicions del municipi

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

‘FuERA piJAMAs’
Antonio Serrano publica el seu 
primer llibre de microrelats

pàg. 23

EXpOsiCiÓ dE pLANAs dORiA 
El pintor sabadellenc va estiuejar a 
Montcada durant els anys vint 
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La festa incidirà en el orígens agraris i ramaders de Montcada i Reixac, recuperant així la Festa Agrícola que es va fer als anys 2008 i 2009 

‘Som Patrimoni, dels orígens a 
l’actualitat’ és el títol de la I Fes-
ta del Patrimoni Cultural que 
organitza l’AV de Montcada 
Centre els dies 16 i 17 d’octu-
bre i que tindrà com a principal 
escenari el carrer Major. Segons 
Dani Moly, de l’AV, “es tracta 
d’apropar als ciutadans les 
tradicions i el patrimoni de 
Montcada d’una forma lúdi-
ca i didàctica”. Amb aquest ob-
jectiu s’han programat exposici-
ons, tallers infantils, tastets de 
gastronomia històrica, itineraris 
i representacions teatrals, entre 
d’altres activitats. Si bé aquest 
any la jornada farà un recorre-
gut per l’evolució del municipi 
des de l’època dels ibers fins al 
segle XX, “la intenció és que 
cada any sigui un monogrà-
fic sobre un tema concret”, ha 
afegit Moly.

Debat inaugural. El programa 
començarà el 16 d’octubre a la 
Casa de la Vila (11h) amb una 
taula rodona amb el títol ‘Patri-
moni viu, Patrimoni mort’. A la 
tarda el carrer Major es conver-

tirà en un poblat ibèric gràcies al 
grup Ibercalafell. També es po-
drà veure una exposició sobre el 
jaciment Les Maleses i participar 
en un taller d’introducció a l’ar-
queologia. El diumenge hi hau-
rà activitats sobre l’època medie-
val, com una exposició sobre els 
orígens agraris i ramaders de 
Montcada –que recupera la Fira 
Agrícola–, una sessió de jocs i 
un dinar a càrrec de l’expert en 
gastronomia medieval Marc Gio-
vani –els tiquets costen 10 euros 
per persona i es poden reservar a 
Cal Mestres.  En l’apartat d’his-
tòria moderna i tradicions tam-
bé s’han programat sardanes, 
castellers, una exposició sobre 
la Montcada de l’estiueg –amb 
la col·laboració de la Fundació 
Cultural– i un itinerari per la 
Montcada modernista. 

Més propostes. Les entitats apro-
fitaran l’esdeveniment per do-
nar a conèixer la seva història 
mitjançant parades informatives 
i  per als nens s’oferirà un espai 
d’arts plàstiques la tarda del 17. 
Els actes del Correllengua 2010, 
que organitza la Coor  dina dora 
d’Associacions per   la Llengua, 
també s’han inclòs dintre del 
programa. El 16 arribarà la 
flama amb un correfoc infantil 
(21h) i el 17 hi haurà un recital 
de poesies i el Gran Dictat (de 
17 a 20h).

El programa, impulsat per l’AV de Montcada Centre, tindrà lloc els dies 16 i 17 d’octubre al carrer Major i incorpora el Correllengua

Laura Grau | Redacció

L’organització aspira 
a que la festa es faci 
anualment i tracti 
diferents temes

Un dels principals atractius de la 
primera edició de ‘Som Patrimo-
ni’ serà la reproducció d’un cam-
pament ibèric, el 16 d’octubre, a 
càrrec del grup de reconstrucció 
històrica Ibercalafell. L’activitat es 
completarà amb una exposició 
sobre el poblat de Les Maleses, 
que el 25 de setembre va ser 
objecte d’una visita guiada per 
part del Museu Municipal amb la 
participació d’una vuitantena de 
persones | lg

> ibercalafell 
reconstruirà un 
poblat ibèric
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una mostra recorda la vinculació 
de planas doria amb Montcada
L’artista i pròsper negociant va estiuejar i pintar al municipi als anys vint del segle passat

L’artista Francesc d’Assís Planas  
Doria (Sabadell, 1879-Barce-
lona 1955)  va ser una de les 
per so nalitats il·lustres que van 
estiuejar a Montcada durant la 
primera meitat del segle XX. 
El record de les seves estades 
al municipi i als seus voltants 
queda patent en la seva obra 
pictòrica, part de la qual es po-
drà veure a l’Auditori Munici-
pal a partir del 21 d’octubre. 
La mostra arriba a Montcada 
gràcies a una trobada casual 
entre membres de la Fundació 
Cultural amb el nét de l’artista, 
un cantaire de la Polifònica de 
Puig-reig que va venir a Mont-
cada al 2007 a fer un concert de 
Nadal. Després de l’actuació els 
va dir que el seu avi havia estiue-
jat al municipi. 

Deute històric. Planas Doria és 
una figura representativa de la 
història del paisatgisme català, 
lligada al moviment pictòric de 
Sabadell. Va ser membre del 
Cercle Artístic de Barcelona 
on va fer amics com Santiago 

Russinyol i Joaquim Mir. Va 
completar la seva formació pic-
tòrica a França, on va conèixer 
Picasso i Sert. Propietari d’un 
pròsper negoci de lubricants, 
l’artista no només va deixar 
una col·lecció de quadres ru-
rals, sinó que també es va in-
teressar pel paisatge industrial. 

“Amb aquesta exposició –diu 
la presidenta de la Fundació, 
Núria Cervera– saldem un 
deute d’oblit amb un artista 
que ens va acompanyar als 
anys vint i que va reflectir en 
els seus quadres una Montca-
da i un Vallès que ja no exis-
teixen”.

Laura Grau | Redacció

El pintor Planas Doria, pintant el quadre ‘Boirina de sol’ a Montornès del Vallès l’any 1935
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L’artista Kim soler 
exposa ‘Fruits prohibits’ 

L’artista Kim Soler (Barcelona, 
1951) inaugura una exposició 
el 19 d’octubre a la Casa de la 
Vila (19.30h). De formació au-
todidacta, treballa la pintura, 
l’escultura i el gravat. L’expo-
sició que porta a Montcada es 
titula ‘Fruits prohibits” i conté 
composicions  hiperrealistes: “Re-
ivindico les petites coses de la 
vida quotidiana, com les frui-
tes i verdures del meu hort”, 

explica l’autor, que defensa la 
vida senzilla davant d’una soci-
etat dominada pel consum i la 
pressa. Soler completa l’exposi-
ció amb alguns poemes vincu-
lats a la pintura. 
Des del 2005 l’artista viu a Ar-
cos de la Frontera (Cadis), on 
es va donar a conèixer amb 
l’exposició ‘Cádiz rojo pasión’. 
Al llarg de 40 anys, ha exposat 
a diferents llocs de Catalunya, 
Espanya i Europa.

L’autor barceloní reclama el valor de les petites coses de la vida

Kim Soler, pintant al seu estudi d’Arcos de la Frontera, municipi gadità on viu des del 2005

CAsA dE LA VILA

Laura Grau | Redacció
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El fotògraf montcadenc Santi Ro-
me  ro exposa al celler Montcata 
Vins de Can Sant Joan (Besòs, 25) 
una selecció de les obres que van 
il·lustrar el llibre ‘Microbis’, que re-
cull els millors treballs de la quarta 
edició del Premi de Microrelats ‘El 
Basar’, de Montcada Comunica-
ció. Les obres, en color i en blanc 
i negre, es poden adquirir a preus 
que oscil·len entre els 55 i els 150 
euros. La mostra es podrà visitar 
durant tot el mes d’octubre | lg

> Fotos de santi 
Romero, al celler 
Montcata Vins
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paisatges i retrats en la 
primera mostra de Freixas

“Porto trenta anys pintant i 
tenia moltes ganes d’exposar 
al meu poble”. Amb aquestes 
paraules Rosa Freixas va mani-
festar l’emoció per poder inau-
gurar a la Casa de la Vila la que 
és la seva primera exposició in-
dividual. Freixas, aficionada a la 
pintura des de jove, és alumna 
del curs d’arts plàstiques que 
imparteix l’artista Maese Pé-
rez a la Casa de la Vila i abans 
ho va ser del pintor montca-

denc Joan Capella. La mostra 
està formada per una trentena 
d’olis, la majoria paisatges i 
alguns retrats. Freixas ha par-
ticipat en diverses exposicions 
col·lectives a Montcada i Ripo-
llet i en diferents edicions del 
Mercat d’Art. 
L’acte inaugural, fet el 28 de 
setembre, va comptar amb una 
cinquantena d’amics i coneguts, 
a més de la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), i l’alcal-
dessa M. Elena Pérez (PSC).

L’autora, veïna de Font pudenta, exposa a la Casa de la Vila

D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, Francesc i Àngel López, i l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
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Laura Grau | Montcada
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Actors provinents dels diversos 
col·lectius teatrals de Montcada 
han treballat conjuntament per 
crear ‘Las trescientas’, l’obra que 
obre oficialment la quarta edició 
de Montcada a Escena l’1 d’oc-
tubre a l’Espai Cultural Kursaal 
(22h). L’espectacle, que també 
s’inclou al cicle ‘Poeticae’, està 
basat en l’antologia que Juan Ra-
món Masoliver va publicar als 
anys 40, amb el títol Las trescien-
tas. Ocho siglos de lírica castellana. La 
representació serà el preludi de 
la marató de lectura poètica que 
tindrà lloc el 2 d’octubre a l’Audi-
tori (19h) i que està oberta a tots 
els amants de la poesia, ja siguin 
autors o lectors. En finalitzar la 
marató, l’actor montcadenc Fer-
ran Errando representarà una 
performance sobre el poema de 
Federico García Lorca El poema 
de mi cuarto. 

Noves propostes. ‘Poeticae’ clourà 
el 14 d’octubre amb una sego-
na marató poètica que es farà a 
l’Ateneu Barcelonès i estarà de-
dicada a Masoliver. Prèviament 
hi ha tres propostes més: ‘Com 
si entrés en una pàtria’ (el 3, a la 
Casa de les Aigües); un recital 
amb poe tes catalans com Àlex 
Susanna i Cèlia Sànchez-Mustich 
(el 7, a l’Auditori), i ‘Amor her-
mètic’ (el 8, a l’Auditori). Les 
propostes del cicle Montcada a 

Escena s’allargaran fins al no-
vembre. Les més pròximes són 
‘33’, del Grup de Teatre La Salle 
Montcada, que es representarà 
a la sala d’actes de la mateixa 

escola (22h); i ‘Les troianes’, del 
Taller de teatre dels cursos de la 
Regidoria de Cultura, que es po-
drà veure a l’Auditori Municipal 
el 22 d’octubre (22h).

MOnTCAdA A EsCEnA

L’espectacle ‘Las trescientas’ obre  
la 4a Mostra dels grups de teatre
L’obra s’inclou al cicle ‘poeticae’ que proposa una marató de lectura el 2 d’octubre a l’Auditori

Laura Grau | Redacció
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Antonio serrano presenta 
el llibre ‘Fuera pijamas’ 

L’escriptor Antonio Serrano 
(Cadis, 1965), guanyador de 
la  cinquena edició del Premi 
de Microrelats ‘El Basar’, pre-
sentarà el seu primer llibre de 
microrelats Fuera pijamas el 15 
d’octubre a la Casa de la Vila 
(19.30h). La publicació d’un re-
cull de microrelats per part de 
l’autor premiat es va incorpo-
rar a les bases del concurs l’any 
2009, juntament amb el premi 
en metàl·lic de 2.000 euros. 
L’acte comptarà amb dos dels 
membres del jurat, els crítics i 
escriptors Juan Antonio Maso-
liver i Sònia Hernández.

Diversitat. Fuera pijamas (Editorial  
DeBarris) està format per 80 mi-
crorelats de temes diversos però 
amb un denominador comú,  

el sentit de l’humor i la doble 
lectura. La formació clàssica de 
l’autor, que és professor de Fi-
lologia Llatina a la Universitat 
de Cadis, també és reconeixible 
en algunes creacions. “He in-
tentat que siguin microrelats 
molt variats, alguns realistes, 
d’altres fantàstics, però en 
tots busco la complicitat del 
lector”, ha explicat Serrano,  
per a qui aquest és el seu pri-
mer llibre de ficció. Fins ara, ha 
publicat microrelats a diversos 
volums col·lectius i a espais de 
la xarxa, com el seu blog de li-
teratura ‘El baile de los Silenos’. 
A més de microrelats, també es-
criu poesia a revistes literàries i 
està a punt de publicar el seu 
primer poemari titulat No quie-
ras ver el páramo (Ediciones La 
isla de Siltolá). 

PrEMI dE MICrOrELATs ‘EL BAsAr’

Laura Grau | Montcada

L’escriptor gadità va guanyar la cinquena edició del certamen

‘Poeticae’ va arrencar el 23 de setembre amb ‘Con tres heridas’ (adalt) i ‘Doll’, del Grup 7 de Cors

Antonio Serrano Cueto, amb un exemplar de ‘Microorganismes’, el llibre de la cinquena edició
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PrOPOsTA nOVEdOsA

El i Festival paleto Ball oferirà dos 
nits de concerts i tornejos de pales
Les activitats tindran lloc davant del pavelló Miquel poblet, on es podrà fer acampada lliure

Els dies 8, 9 i 10 d’octubre Mont-
cada viurà la primera edició del 
Festival Paleto Ball, una inicia-
tiva de l’associació Gatzara, for-
mada per un grup de joves i els 
responsables del Cafè Colon de 
l’Abi, el bar restaurant Danubio 
i el Boulevard Cafè. L’esdeve-
niment tindrà lloc davant del 
pavelló Miquel Poblet i inclou-
rà concerts les nits del 9 i 10 i 
un torneig de pales per parelles 
durant el cap de setmana. Tam-
bé es podrà fer acampada i par-
ticipar en propostes lúdiques, 
com un concurs de disfresses 
i sessions  de paint ball, entre 
d’altres. Entre els grups convi-
dats hi ha els montcadencs Ita-
ca Band i Rami, i d’altres com 
Rhythm’n’moyo, de percussió 
i foc, Citxileo, Cortex to kill i 
Los Muñequitos de Abejón.

gastronomia i pales. L’espai dis-
posarà de   servei de bar i farà 
ofertes gastronòmiques com 
vermuts-concert, gaspatxades i 

botifarrades a preus populars. 
Les inscripcions  al torneig de 
pales costen 11 euros per pare-
lla i es poden fer al correu pale-
toball@hotmail.com. Hi haurà un 
primer premi de 300 euros, un 
segon que consistirà en l’estada 
en un hotel per a dues perso-
nes i un tercer, a la parella de 
pales més original, que inclou-

rà un sopar en un restaurant 
de Montcada. “La propos-
ta s’adreça als joves que els 
agradi la música en directe i 
que vulguin passar-s’ho bé”, 
ha explicat Xavier Fernández, 
del Boulevard Cafè. El festival 
compta amb el suport de la Re-
gidoria de Participació Ciuta-
dana.

Laura Grau | Redacció

El grup montcadenc Rami  és una de les propostes musicals del festival Paleto Ball
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Una trentena de persones va participar a la sortida que l’Esplai per a la 
Dona va organitzar a mitjan de setembre a la regió de las Merindades 
de Castilla i a Burgos. L’entitat posa en marxa les seves activitats el 4 
d’octubre. A més d’oferir cursos de manualitats, ioga i gimnàstica de man-
teniment, aquesta temporada l’Esplai ofereix un original taller de cuina 
amb microones | lR

> Excursió de l’Esplai per a la dona a Castella

> Comença el programa d’espectacles infantils
La companyia Clownx Teatre inaugura la programació d’espectacles infan-
tils el 3 d’octubre a l’Auditori Municipal (12h) amb l’obra ‘El forn del lleó’, 
destinada a nens a partir dels 6 anys. El 17 d’octubre, la companyia La 
Bleda representarà al Kursaal ‘Maduuuixes’ (12h) | lR

> s’obren nous grups de balls de festa major 
La secció de balls de festa major de l’AV de Terra Nostra ha obert dos nous 
grups amb un màxim de 20 parelles cadascun, que faran les classes els 
dimarts, de 20.30 a 21.30h, i els dijous, de 21.30 a 22.30h. El preu és 
de 50 euros per trimestre. Mentre durin les obres de reforma del Gran 
Casino de Terra Nostra, l’escenari dels balls serà el gimnàs de l’escola 
Mitja Costa. Les persones interessades poden fer les inscripcions al Centre 
Cívic l’Alzina | lR
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el retro-visor
Jaume Alcázar

Fundació Cultural

Diuen que a Montcada i Reixac 
hi ha noranta ponts, però, de tots 
ells, els més singulars han estat 
els del carrer de Sant Antoni. 
Aquests ponts, tres en total, es 
van construir per unir les cases 
del carrer Major (cal Gelabert, cal 
Cervera i cal Riera) amb els ter-
renys o les eres de la mateixa pro-
pietat situats al carrer Domènec 
Fins, tot travessant el que més 
tard seria el carrer de Sant Anto-
ni. Calia pujar al primer pis de la 
casa del carrer Major per superar 
el desnivell entre els dos vials i, 
llavors accedir a través del pont a 
les eres del carrer Domènec Fins. 

Amb el pas dels anys aquests ter-
renys van ser edificats i, llavors, 
un d’aquests ponts, el de cal 
Cervera, servia d’accés a la nova 
edificació, que no tenia entrada 
pel carrer de Domènec Fins. Du-

rant aquest anys, els ponts eren 
plens de vida, de flors i de gent. 
Eren el punt de reunió del veïnat 
els capvespres d’estiu on s’hi feia 
petar la xerrada tot prenent la 
fresca. A principi dels setanta, 
dos d’aquests ponts van ser en-
derrocats i, tanmateix, semblava 
que un d’ells, el de cal Riera, es 
conservaria com a testimoni de la 
peculiaritat d’aquest carrer. Però, 
pocs anys després, un camió més 

alt del compte es va encarregar 
de fer-lo desaparèixer, sense que 
ningú hi posés remei. Avui, sense 
ponts, el carrer de Sant Antoni ha 
perdut el seu signe d’identitat més 
característic. Hi manquen aquells 
tres distintius, senzills però entra-
nyables, que durant molts anys el 
van fer únic (a la foto s’hi reconei-
xen els veïns Maria Ruiz, M.Luz 
Font, Artur Font, Paquita Font, 
Núria Pallerol i Joaquima Piqué).

Els tres ponts del carrer sant Antoni
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El pont de cal Gelabert al qual s’accedia des de les eixides de les cases situades al primer pis

Aquests elements permetien l’accés d’algunes cases del carrer Major al carrer Domènec Fins

El carrer Sant Antoni 
ha perdut el seu 
signe d’identitat més 
característic

Una de les actuacions del Festival de playbacks que es va fer a la pista del Turó Blau
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Bona resposta del públic 
als tres dies d’activitats

FEsTA MAJOr dE CAn CUIÀs

El concurs de playbaks i les varietats omplen la pista coberta

El concurs de playbacks i l’es-
pectacle de varietats del 18 de 
setembre es va convertir en el 
plat fort de la festa major de 
Can Cuiàs, que va començar 
el 17 amb una cercavila pels 
carrers del barri i va cloure el 
19, amb inflables, festa de l’es-
cuma, els balls del Grup de Do-
nes del barri i un correfoc. Tot i 
la pluja intermitent –que va no 
desaparèixer fins diumenge– 
els actes es van poder celebrar 
amb normalitat. Els joves del 

Col·lectiu C4 van amenitzar la 
matinal de dissabte amb jocs 
d’habilitats per a la canalla, 
amb força assistència. A la pa-
ella popular del migdia es van 
repartir 400 racions d’arrÒs.  
“Estem contents de com ha 
anat i de la quantitat de pú-
blic”, ha explicat Mari Expó-
sito, de la comissió de festes, 
qui ha dedicat paraules d’agraï-
ment als joves que col·laboren 
en el programa i sense els quals 
no seria possible tirar endavant 
la celebració.

Laura Grau | cAN cUIÀS
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CiCLisME dE MuNtANYA
La corredora Anna Villar ha 
quedat segona al Campionat 
d’Espanya de Marató

EL MAusA, A pER tOtEs
El club de futbol sala aspira a pujar 
a Primera A després de quedar-se a 
les portes la temporada passada 

pàg. 29 pàg. 28 

FUTBOL FEMEní

Pilar Abián  | Redacció

L’EF Montcada 
no pot superar 
l’AEM en el 
primer partit

“Hem perdut 5 a 1 però es-
tic molt orgullós de com ha 
jugat l’equip i, sobretot, de 
la seva actitud en el camp”. 
Amb aquesta contundència 
es va expressar el tècnic An-
tonio Moya a la fi del partit 
que l’equip femení de l’EF 
Montcada va disputar al camp 
de l’AEM de Lleida el 26 de 
setembre en el seu debut a la 
lliga. L’entrenador creu que al 
seu conjunt li va costar entrar 
en joc, però, a partir del segon 
temps, va demostrar una entre-
ga total. L’Escola va encaixar 
tres gols als primers 20 minuts 
del partit que va desubicar les 
jugadores. Després va arribar 
el gol de penal de Georgina 
i el 4 a 1 abans del descans. 
“En el segon temps hem ju-
gat molt bé i només ens han 
marcat un gol cap al final”, 
va dir Moya, qui considera que 
l’equip té moltes possibilitats i 
només necessita rodatge i com-
penetració. L’EF juga al Grup 
Segon de Primera Divisió.

El femení de l’EF va perdre a Lleida
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L’Unicaja de Màlaga va guan-
yar l’Estrella Roja de Belgrad 
per 101 a 62 en la primera edi-
ció del Trofeu Vila de Mont-
cada, disputada al pavelló Mi-
quel Poblet el 29 de setembre, 
davant d’uns 650 espectadors. 
El conjunt d’Aíto García Re-
neses va finalitzar a la ciutat la 
seva concentració a Catalunya 
davant d’un rival que va ser 
molt inferior als malaguenys, 
en l’últim test abans de l’inici de 
la Lliga ACB. Els serbis no van 
tenir cap opció –al primer quart 
ja perdien per 31 a 11– davant 
d’un Unicaja que va dominar 
sota el taulell, va jugar amb rapi-
desa i va mostrar un bon encert 
des de la línia de 6’75 metres, 
amb nou triples.

Valoracions. El CB Montcada, 
que va organitzar el partit amb 
el suport de l’Ajuntament, s’ha 
mostrat molt satisfet de la res-
posta de la ciutadania. “M’ha fet 
molta il·lusió veure al pavelló 
gent del bàsquet del Valentine, 
però també d’altres clubs de 
la ciutat com el de Can Sant 
Joan i l’Elvira-La Salle”, ha dit 
el president del Valentine, Luis 
Miguel Rodríguez, qui ha re-
marcat que l’objectiu del trofeu 
és “portar bàsquet de primer 
nivell a la ciutat”. En acabar el 
matx, les autoritats municipals, 

encapçalades per l’alcadessa, M. 
Elena Pérez (PSC), i la directiva 
van lliurar uns obsequis als dos 
equips com a record de la prime-

ra edició del trofeu, “que volem 
que es consolidi en l’agenda 
esportiva de Montcada”, ha 
indicat Rodríguez.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀsQUET

L’unicaja guanya l’Estrella Roja en 
el primer trofeu Vila de Montcada 
Els malaguenys van superar el conjunt de Belgrad per 101-62 en un matx disputat al pavelló Miquel poblet
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El pivot de l’Unicaja Joel Freeland ha estat el màxim anotador del seu equip, amb 16 punts

  
El Valentine debuta a la 
lliga amb dues derrotes

El Valentine no ha començat amb 
bon peu a la Copa Catalunya, la 
categoria que va aconseguir la 
temporada passada. Els homes de 
Joan Cortés van perdre en el seu 
debut a la pista del Santa Coloma 
per 77 a 65 en un matx en què els 
montcadencs van anar sempre a 
remolc en el marcador. “El rival 
ha estat superior i nosaltres hem 
de millorar”, va dir l’entrenador en 
acabar el partit. Una setmana des-
prés, en el primer matx al pavelló 
Miquel Poblet, el Montcada tam-
poc va estar bé, ja que va caure 
derrotat contra l’Argentona per 78 
a 91. A la fi del partit, el tècnic es 
va mostrar més dur amb la planti-
lla que en l’estrena a la categoria. 
“No sé què passa, però els juga-
dors no fan a la pista res del que 
diem els entrenadors”, va indicar 
Cortés, qui considera que l’actitud 
no és positiva. “Això no és un 
equip, no hi ha esperit compe-
titiu, no hi ha compromís i, per 
tant, és impossible fer res de bo”, 
va comentar l’entrenador. Per part 
dels jugadors, el base Raúl Ortega 
va lamentar la derrota tenint en 
compte que, a priori, l’Argentona 
era un rival assequible: “Hem co-
mençat fluixos en defensa i això 
ens ha passat factura davant 
d’un conjunt que ha tingut un 
ritme constant i ha sumat molts 
triples” | SA 
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Els verds, amb quatre punts, van perdre al camp del Sants per 1-0 a la quarta jornada

El CD Montcada ja coneix la 
victòria a la lliga aquesta tempo-
rada en vèncer  el 19 de setembre 
el Blanes a l’estadi de la Ferreria 
per 3 a 1. Al minut 8 de partit, 
Salvanyà, a la sortida d’un còr-
ner, va posar l’1 a 0 al marcador, 
resultat amb el qual va acabar la 
primera part després de 45 mi-
nuts còmodes per als homes que 
entrena Iván Rodríguez, amb 
molt treball al centre del camp 
i sense perill. A la represa, els 
montcadencs van sortir forts i al 
minut 55, Sergio, en un contra-
atac, va fer el 2 a 0. “En l’única 
jugada de perill que van tenir 

ells ens van fer un gol”, es va la-
mentar Rodríguez. En el minut 
20, Marcelo, del Blanes, va fer el 
2 a 1. El 3 a 1 final va arribar al 
minut 93 i de penal. En un con-
traatac, un defensa del club giro-
ní va acabar expulsat en agafar 
el jugador verd Quim. El gol el 
va materialitzar de nou el lateral  
Sergio, que va ser un dels homes 
destacats del partit. 

Balanç. Rodríguez va fer una 
valoració positiva del partit, 
que esperava guanyar, ja que 
el Blanes és un rival que està 
en condicions semblants al CD 
Montcada a Primera Catalana. 

“Necessitàvem la victòria per-
què potser al final de la lliga 
ens fa falta tenir el gol average 
al nostre favor”, va dir Rodrí-
guez. Del joc dels seus homes, 
el tècnic va dir que “no ha es-
tat vistós però sí eficaç, ja que 
anàvem a guanyar”.
A la jornada següent, els verds 
van caure derrotats per la míni-
ma (1-0) al camp del Sants, un 
dels històrics de la categoria. 
L’encert del porter contrari sota 
els pals i el domini del centre del 
camp del rival, sobretot durant 
la primera part, van contribuir 
a la victòria dels locals amb un 
gol al minut 30 de la primera 

meitat. Tot i això, Rodríguez va 
lamentar que l’àrbitre no hagués 
xiulat un parell de possibles pe-
nals a l’àrea del Sants que podria 
haver desequilibrat la balança a 
favor dels montcadencs. La pro-

pera jornada, el 3 d’octubre, el 
CD Montcada –amb 4 punts a la 
setzena posició de la taula– rebrà 
la visita del Tortosa –el cinquè 
classificat amb 7 punts– a l’estadi 
de la Ferreria (12h).

Sílvia Alquézar |  Redacció

FUTBOL. PrIMErA CATALAnA

El Cd Montcada suma a l’estadi 
la primera victòria amb el Blanes

El sant Joan perd en la visita a camp 
del Bellavista en un matx per oblidar

FUTBOL. sEgOnA TErrITOrIAL

Jornada negra per a La Unió 
en la seva visita al camp del Be-
llavista-Milán, on va encaixar 
el dia 26 la primera derrota a 
la lliga per 4-1 en un matx po-
lèmic. L’àrbitre, molt criticat 
pels montcadencs, va expulsar 
els jugadors Raúl –amb doble 
amonestació– i Sache –amb 
targeta vermella directa– i el 
primer i segon entrenadors del 
Sant Joan, Oswaldo Leboso 
i Antonio Conejero, respecti-
vament, per protestar. Leboso 
considera desproporcionada 
l’actuació arbitral: “No va ser 
un partit barroer al camp 
com per haver acabat amb 

quatre expulsats”. Els locals 
es van avançar en el marca-
dor al primer temps, tot i que 
La Unió va empatar gràcies a 
un penal fet a Carlos que va 
transformar Edgar. L’expulsió 
de Raúl va ser clau, en opinió 
de Leboso, per desequilibrar 
la balança a favor del Bellavis-
ta: “Quan ens van marcar el 
segon, vam haver de jugar a 
l’atac i, amb un home menys, 
van aprofitar per marcar el 
tercer”, va dir el tècnic, qui 
opina que la plantilla s’hauria 
de reforçar amb algun fitxatge 
perquè “és un pèl curta”. Una 
setmana abans, el Sant Joan va 
empatar a zero al camp del Vi-

lamajor. La Unió ha sumat 2 
punts al Grup Novè.  

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va aconseguir la primera victòria contra el Blanes a l’estadi de la Ferreria
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L’àrbitre va expulsar els jugadors Raúl i Sache i els dos entrenadors montcadencs
La UE Santa Maria ha iniciat 
el campionat de lliga amb una 
derrota al camp del Vallbona 
per 1-0 en un matx intens, dis-
putat el 26 de setembre. Mal-
grat l’ensopegada, el tècnic del 
conjunt de Terra Nostra, José 
Luis Sánchez, es va mostrar 
satisfet del joc del seu equip. 
“He vist una bona actitud en 
atac”, va dir l’entrenador, qui 
veu amb optimisme les possibi-
litats del Santa Maria al Grup 
Dissetè de Tercera Territorial. 
“La lliga acaba de començar 
i queda molta feina a fer”, va 
indicar Sánchez, qui ha recor-
dat que l’objectiu és intentar 
l’ascens de categoria. Els mont-
cadencs rebran a l’estadi de la 

Ferreria el 2 d’octubre la visita 
de l’Hogar Extremeño a la se-
gona jornada de lliga. 

El santa Maria cau en el 
debut contra el Vallbona

FUTBOL. TErCErA TErrITOrIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria ha començat amb derrota

Raúl Catena és el capità del Sant Joan

sa
n

ti
 r

o
m

er
o



28 1a quinzena | Octubre 2010Esports

Unes 200 persones van par-
ticipar a la primera edició de 
la Caminada Popular Vila de 
Montcada, organitzada pel Cen-
tre Excursionista Alpí Vallesà 
(CEAV) per la serralada de Ma-
rina el passat 19 de setembre. 
L’itinerari, de 16 quilòmetres, va 
transcórrer per diferents punts 

emblemàtics de la muntanya, 
seguint bona part de la ruta 
GR92. El tret de sortida va tenir 
lloc a les 8h a la plaça de Lluís 
Companys a càrrec de la Colla 
de Diables de Can Sant Joan. 
El CEAV, que ha fet una valo-
ració molt positiva, espera que 
la caminada es consolidi dins 
l’agenda esportiva de la ciutat.

La primera edició aplega 
més de 200 persones

MArXA PEr LA sErrALAdA dE MArInA

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CEAV es mostra satisfet amb la participació i l’organització

El capità Javi es compromet en nom de la plantilla a lluitar fins al final per ascendir

L’FS Mausa debutarà a Primera 
B el 2 d’octubre a Manlleu, una 
de les pistes més complicades del 
grup que, a l’igual que els mont-
cadencs, lluitarà per estar a dalt 
i intentar l’ascens de categoria. 
Els homes de Juan Antonio Jaro 
arriben al primer matx oficial de 
la temporada amb molta il·lusió 
per pujar a Primera A després 
que la campanya anterior es 
quedessin a les portes de la ca-
tegoria superior. La plantilla ha 

mantingut la columna vertebral 
de l’any passat, amb la incorpo-
ració d’un parell de fitxatges. Per 
a l’entrenador, és molt important 
començar la lliga amb bon peu 
i no perdre punts “dels quals 
després ens n’haguem de re-
cordar, com va succeir el cam-
pionat anterior”. 

Presentació. L’FS Montcada va 
presentar el 25 de setembre tots 
els equips de l’entitat a l’afició 
en un acte al pavelló Miquel Po-

blet. El club va organitzar par-
tits amistosos entre els equips 
montcadencs i els de l’FS Saga-
rra, de Santa Coloma. El primer 
conjunt va guanyar per 6 gols 
a 3 en un bon matx dels locals. 
En acabar l’enfrontament, els 
equips van desfilar per la pista 
del Miquel Poblet. En el torn de 
parlaments, el capità del sènior 
A, el porter Javi, va afirmar que 
“la plantilla farà tot el possi-
ble per aconseguir aquest any 
l’anhelat ascens a Primera A”. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL sALA. PrIMErA B

El Mausa iniciarà a la pista del 
Manlleu l’assalt a primera A 

Els locals, amb moltes baixes, van perdre contra el pardinyes en el debut al campionat

La Salle masculí ha sumat els 
dos primers punts a la Lliga Ca-
talana en guanyar el Parets per 
29-30 a la segona jornada en un 
matx que es va decidir al darrer 
minut. La igualtat va ser la cons-
tant entre dos equips que no van 
aconseguir diferències superiors 
a dos gols durant tot el partit. “El 
Parets té una defensa molt dura 
i, sumat a les nostres absències 
per lesió –Manel, Raúl, Illa, Al-

bert i Benítez– ens va obligar a 
lluitar a fons per guanyar”, va 
dir l’entrenador, Dídac de la To-
rre. Per contra, al primer partit 
de lliga, La Salle va caure derro-
tada a casa contra el Pardinyes 
per 29 a 33 en un partit en què 
els locals van reaccionar però no 
van poder culminar la remunta-
da. “Ens va condicionar anar a 
remolc al primer temps, amb 
una diferència de sis gols”, va 
indicar el tècnic.

Femení. La Salle Iste jugarà en-
guany a Primera Catalana. La 
decisió l’ha pres l’entrenadora, 
Esperanza Hoyos, qui considera 
que l’equip necessita un any més 
per “acabar de créixer i conjun-
tar-se”. La Salle ha incorporat 
diverses jugadores noves amb 
l’objectiu de reforçar la plantilla 
per intentar millorar i, si es pot, 
superar els èxits de la campanya 
anterior. El sorteig del calendari 
es farà el 4 d’octubre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HAndBOL. LLIgA CATALAnA

La salle aconsegueix el primer 
triomf a la lliga a parets (29-30)
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El Mausa s’ha preparat amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens a la Primera Nacional B
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La Salle va perdre a casa contra el Pardinyes de Lleida per 29 a 33 el primer matx de la lliga

El Club Lee Young ha guanyat 10 
medalles al Campionat d’Espanya 
de taekwondo en la modalitat de 
tècnica, disputat a Campello (Ala-
cant) el 18 de setembre. L’entitat 
va guanyar tres guardons d’or 
per equips: el conjunt masculí de 
més de 36 anys format per Diego 
Carrillo, Bernardo Fidalgo i Juan 

A. Santiago; el masculí d’entre 14 
i 35 anys composat per José L. As-
tudillo, Alberto Jo Lee i Miguel 
Á. Luján; i el femení amb Jennifer 
Álvarez, Yolanda Fidalgo i Vanesa 
León. El Lee Young també va su-
mar una medalla de plata en indi-
vidual, aconseguida per Alberto Jo  
Lee. Pel que fa als bronzes, el club 
en va obtenir 6: en individual, els 

sèniors Vanesa León, Miguel Án-
gel Luján, Soo Mi Jo Lee i Juan A. 
Santiago, a més del tercer lloc per 
a la parella formada per Celestino 
Montoya i Gemma Adelantado. 
Els tres equips que han quedat en 
campions han aconseguit la classi-
ficació per al Mundial, que es farà 
a Tashkent (Uzbekistan) entre el 6 
i l’11 d’octubre.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

TAEKWOndO

El Lee Young obté 10 medalles 
al Campionat estatal en tècnica

L’expedició del Lee Young Montcada que ha participat al Campionat d’Espanya de tècnica, amb els trofeus i medalles aconseguits
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Alguns dels participants a la primera caminada del CEAV per la serralada de Marina
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CICLIsME dE MUnTAnyA

BÀsQUET. AE ELVIrA-LA sALLE 

Els equips sèniors de l’AE 
Elvira-La Salle ja han co-
mençat la lliga al Cam-
pionat de Catalunya cor-
responent a Barcelona. El 
conjunt A, enquadrat al 
Grup  Tercer, ha debutat 
amb bon peu en aconseguir 

imposar-se a la pista del 
Nou Badia per un clar 78 a 
90. Per la seva banda, el sè-
nior B –que milita al Grup 
Primer– va caure derrotat 
a casa contra l’Argentona 
per 55 a 67 al primer partit 
del campionat | SA  

La ciclista local Anna Vi-
llar ha quedat en segona 
posició al Campionat d’Es-
panya de Marató, disputat 
el 25 de setembre a Paterna 
del Campo (Huelva). La 
corredora montcadenca no 
ha pogut revalidar el títol 
de la temporada passada a 
causa de problemes mecà-
nics a la bicicleta. Malgrat 
tot, Villar es va sobreposar 
al contratemps i va retallar 
diferències fins entrar a la 

meta en segon lloc. D’altra 
banda, Villar s’ha procla-
mat campiona del Gran 
Premi Massi-Copa Cata-
lana a falta d’una prova 
perquè acabi el torneig. La 
ciclista de Can Sant Joan 
va guanyar el 19 de setem-
bre la cursa que va tenir 
lloc a Calaf, que consistia a 
donar tres voltes a un cir-
cuit de 9 quilòmetres, que 
va completar en un temps 
d’una hora, 29 minuts i 39 
segons.

El conjunt B debuta amb una derrota amb l’Argentona

La ciclista ha guanyat també la Copa Catalana

El sènior A inicia la lliga 
amb un triomf a Badia

Anna Villar, segona a 
l’estatal de Marató> El Cim acaba la Matagalls-Montserrat

El Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, va 
participar el 18 i 19 de 
setembre a la marxa Ma-
tagalls-Montserrat, una 
prova de 84 quilòmetres 
que s’han de recórrer 
en menys de 24 hores. 
L’entitat local va partici-
par amb un equip format 
per cinc persones –a la foto, quatre dels seus components– 
que van fer tot el trajecte plegats amb un temps màxim de 21 
hores i 47 minuts. D’altra banda, cinc components d’El Cim 
també van participar a títol individual. El millor va completar 
la marxa en 12 hores i 59 minuts | SA

El sènior A de l’Elvira-La Salle ha debutat a la lliga amb una victòria
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> Victòria del femení de Can sant Joan
El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha començat la lliga 
amb una victòria a la pista del Martorelles per 29 a 54 gràcies 
a una defensa intensa i un bon encert en atac. Les locals van 
anar sempre al capdavant en el marcador, incrementant la 
diferència a la segona  part, un fet que els va permetre jugar 
amb més tranquil·litat. El conjunt montcadenc ha quedat en-
quadrat al Grup Segon de Tercera Categoria A  | SA

> El Can Cuiàs s’estrenarà a Castellar
El sènior de l’AE Can Cuiàs debutarà a la lliga de Primera Di-
sivió el pròxim 17 d’octubre a la pista del Castellar. Els locals, 
dirigits per Matías Ruiz, intentaran “quedar el més amunt 
possible al grup Quart”, ha manifestat el tècnic, que dispo-
sa d’una plantilla molt renovada. Els montcadencs jugaran 
el primer partit a casa el dia 24 contra el San Lorenzo. Pel 
que fa a la secció de petanca, l’equip de Can Cuiàs es troba 
enquadrat al Grup Tercer de Cinquena Divisió | SA

La ciclista local Anna Villar competint a la prova que va disputar a Calaf
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El Club Petanca Montcada 
ha iniciat la nova tempora-
da amb algunes novetats i 
diversos fitxatges. Els sè-
niors A masculí i femení 
juguen a Primera Divisió, 
mentre que l’equip B mas-
culí milita a la Cinquena 
Divisió i el B femení a la 
Quarta. L’objectiu de l’enti-
tat és mantenir els blocs A 
a la categoria, mentre que 
s’intentarà l’ascens dels 
dos sèniors B. Pel que fa a 

la Lliga Catalana, el club 
montcadenc no ha tingut 
un bon inici. El masculí 
A va perdre contra el Sant 
Pol per 7 a 9, mentre que 
el B va caure derrotat en la 
seva visita a Can Sant Joan 
per 9 a 7. Pel que fa a les fè-
mines, el conjunt A va ser 
superat per l’Alcúdia per 5 
a 4 i el B va vèncer amb el 
Barcelona per 3 a 6. El CP 
Montcada entrena i juga 
a les pistes de petanca del 
Pla d’en Coll. 

Al voltant de 600 infants 
aprendran a nedar o mi-
lloraran la seva tècnica en 
alguns dels cursets que 
organitza Montcada Aqua 
aquesta temporada, que co-
mença l’1 d’octubre i acaba-
rà a final de juny. Per con-
tra, la natació per a adults 
no ha tingut bona acollida, 
segons els responsables de 
l’equipament, perquè la 
crisi encara es deixa sen-
tir. “Les famílies retallen 
despeses entre els més 
grans”, ha dit Ana Rodrí-
guez, directora del complex 
esportiu Montcada Aqua, 
qui ha indicat que només 
es podrà obrir un grup al 
matí i un altre a la tarda. 
Pel que fa a les activitats di-
rigides, la instal·lació man-
té l’oferta de la temporada 
passada, sent l’spinning i 
les classes de tonificació 
com el pilates o l’aquagym 
les que tenen més demanda 

entre els usuaris. Montcada 
Aqua també ofereix altres 
serveis relacionats amb l’es-
tètica i la fisioteràpia.

Efectes de la crisi. Mont-
cada Aqua té en l’actuali-
tat al voltant d’uns 4.500 
abonats, una xifra inferior 
a la de fa un parell d’anys. 

“Coincidint amb la crisi 
econòmica, molts ins-
crits que no freqüentaven 
l’equipament van decidir 
donar-se de baixa”, co-
menta Rodríguez, qui as-
segura que una de les con-
seqüències de la conjuntura 
actual de crisi és que hi ha 
més usuaris cada dia per-

què “hi ha persones que 
tenen més temps lliure 
perquè no tenen feina i, 
fins i tot, venen matí i tar-
da”. En aquest mes de se-
tembre, l’afluència de gent 
a la instal·lació també s’ha 
incrementat coincidint amb 
els bons propòsits de cada 
inici de temporada. 

nOVA TEMPOrAdA 

Algunes usuàries de Montcada Aqua fent una de les sessions d’aquagym que s’oferten a la instal·lació

Sílvia Alquézar | Redacció
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uns 600 infants faran natació a 
Montcada Aqua durant el nou curs 
Les activitats dirigides com l’spinning, el pilates i l’aquagym tenen molt bona acollida  

El Montcada lluitarà 
per seguir a primera

PETAnCA

Sílvia Alquézar | Redacció

El club té dos sèniors masculins i dos femenins
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Una de les jugadores del CP Montcada durant una partida jugada a casa  
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BÀsQUET. CB MOnTCAdA 

sito Alonso entrena 
equips del planter 

L’exentrenador del Joven-
tut de Badalona, Sito Alon-
so, es troba aquests dies a 
Montcada convidat per la 
directiva del Valentine, pre-
sidida per Luis Miguel Ro-
dríguez. El tècnic ha dirigit 
alguns entrenaments dels 
equips del planter, una ini-
ciativa que s’allargarà du-
rant el mes d’octubre. “És 
important que un tècnic 

d’aquesta qualitat pugui 
entrenar alguns dies els 
nostres conjunts infe-
riors, crec que l’aportació 
serà positiva”, ha indicat 
el màxim responsable del 
club. Sito Alonso també té 
previst fer un clínic adreçat 
a entrenadors del Valen-
tine i de la resta de clubs 
de bàsquet de la ciutat. Les 
sessions tindran lloc a mit-
jan d’octubre. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’extècnic del Joventut ja ha dirigit alguns conjunts

El planter del Valentine rep classes de l’extècnic del Joventut, Sito Alonso

> El CEB Can sant Joan consolida 
l’infantil femení i el cadet masculí
El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan manté una tem-
porada més els equips del planter a les categories infan-
til femení i cadet masculí. El conjunt de noies l’entrena 
Mireia Álvarez, mentre que el tècnic del grup de nois és 
Samuel Cantero. També continua una campanya més el 
bloc sots-25 masculí, que enguany té nou entrenador, el 
montcadenc Josep Bacardit. El 19 de setembre, el club 
va organitzar un torneig amb partits amistosos a l’escola El 
Viver per presentar tots els conjunts del club. L’objectiu del 
club és potenciar la formació dels jugadors | SAsa
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BÀsQUET. AE ELVIrA-LA sALLE 

El club té 4 conjunts 
de bàsquet i l’escola

L’AE Elvira-La Salle ja té 
confeccionats els equips 
de la temporada, que co-
mençarà el cap de setma-
na del 9 i 10 d’octubre. El 
club local, que enguany 
estrena directiva, té cinc 
conjunts de bàsquet –sots-
21 masculí, júnior femení, 
cadet i mini masculí– i 
l’escola. En la secció de 
futbol sala, l’Elvira manté 
l’equip benjamí. Pel que fa 
a l’objectiu, el club es man-
té fidel a la seva filosofia. 
“Volem formar persones 
en els valors de l’esport”, 
ha dit el sotspresident, 
Josep Maria Villaronga. 

L’entitat també ha iniciat 
converses amb les escoles 
Elvira Cuyàs i La Salle per 
arribar a un possible acord 
per fomentar l’esport en els 
centres i crear nous equips 
al planter.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat manté el bloc benjamí de futbol sala

L’Elvira vol potenciar el planter 
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FUTBOL. EF MOnTCAdA

L’Escola presentarà els equips el 
dia 12 al camp de Can sant Joan

L’Escola de Futbol Mont-
cada presentarà tots els 
equips de l’entitat el 
pròxim 12 d’octubre. 
L’acte, que començarà a 
les 17h al camp municipal 
de Can Sant Joan, consis-
tirà en la tradicional desfi-
lada de tots els conjunts i 
els parlaments a càrrec de 
la directiva i les autoritats 
municipals. En cas de plu-
ja, la presentació es tras-
lladarà al pavelló Miquel 
Poblet. L’EF aprofitarà 
l’esdeveniment per presen-
tar també el nou equipa-
ment esportiu.
Enguany, l’Escola té 21 
equips i dóna formació a 
prop de 300 infants i joves 
amb edats compreses en-
tre els 4 i els 18 anys. Les 
grans novetats d’aquesta 
temporada són la creació 
de cinc equips alevins a 
causa de la reestructura-
ció de la categoria que ha 

passat a ser de futbol 7 i 
la constitució d’un bloc 
infantil-cadet femení amb 
l’objectiu de potenciar 
l’esport entre les noies de 
la localitat. L’EF també té 
una escola adreçada a in-
fants nascuts el 2007 i el 
2006 que només entrena-
ran, sense competir a cap 
lliga federada. Pel que fa a 
la secció de futbol sala, l’EF 
disposa aquesta campanya 
d’un sènior, un juvenil, un 
cadet i un infantil.

Col·laboració. L’Escola 
de Futbol Montcada ha 
arribat a un acord de 
col·laboració aquesta tem-
porada amb la UE Sant 
Joan Atlètic per convertir-
se en filial del club montca-
denc. De fet, alguns exju-
gadors juvenils de l’EF  ja 
han passat aquest any a les 
files de La Unió, que juga 
a Segona Territorial.
Les lligues de les categories 

de promoció començaran 
entre el 9 i el 10 d’octubre. 
L’objectiu principal del 

club és formar jugadors 
de futbol basant-se en els 
valors de l’esport. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les competicions de lliga a les categories de promoció començaran entre el 9 i el 10 d’octubre

L’EF Montcada presenta tots els equips de l’entitat el dia 12 a Can Sant Joan
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L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix prepa-
rant la nova temporada. 
Els homes de Juan Meca 
van guanyar la Montañesa 
per 2-0 a l’estadi de la Fe-
rreria en un bon partit per 
part dels jugadors verds. 
“Van sortir amb ganes de 
guanyar des del primer 
moment i l’actitud va ser 
més positiva que al matx 
de la setmana passada”, 
ha indicat el tècnic en re-
ferència a l’enfrontament 
amb el Ripollet una set-
mana abans a casa, on els 
verds van perdre per 1-2. 

El juvenil del CD Mont-
cada encara jugarà un 
darrer partit amistós al 
camp del San Cristóbal de 
Terrassa abans de debutar 
a la lliga el segon cap de 
setmana d’octubre contra 
l’Andalucía Barberà, a do-
micili. L’entrenador s’ha 
mostrat optimista sobre 
les possibilitats del con-
junt montcadenc en el seu 
debut a Primera Divisió. 
“Serà difícil perquè hi ha 
nivell, però no tinc por 
de cap equip si el nostre 
surt amb la il·lusió i les 
ganes de guanyar”, ha dit 
Meca.

El juvenil guanya la 
Montañesa per 2-0

FUTBOL. Cd MOnTCAdA

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada debutarà a la lliga al camp de l’Andalucía de Barberà
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EL PLAnTEr, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips del 
CH La salle i l’Fs Mausa:

Els jugadors més joves de La Salle de la temporada 2010-11

L’FS Mausa va presentar 
tots els equips de l’entitat 
a l’afició el passat 25 de 
setembre en un acte que 
va tenir lloc al pavelló Mi-
quel Poblet. La jornada va 
incloure diversos partits 
amistosos dels conjunts 
del club contra els blocs de 
l’FS Sagarra. Després de 
l’enfrontament del sènior 
A, va tenir lloc la tradicio-
nal desfilada dels equips 

al centre de la pista. En 
el torn de parlaments, el 
president, Pedro Litrán, va 
encoratjar els jugadors a 
“seguir treballant tan bé 
per mantenir el nivell a 
les màximes categories”. 
El club va lliurar un guar-
dó als equips que la tem-
porada passada van assolir 
l’ascens. La presentació va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa i diversos 
regidors.

El Mausa aspira a 
mantenir-se a dalt

FUTBOL sALA

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Consolidar el projecte 
d’escola, aconseguir que 
hi hagi els mateixos equips 
femenins que masculins 
i que el sènior masculí B 
pugi de categoria són al-
guns dels objectius a curt 
i llarg termini que s’ha 
fixat el Club Handbol La 
Salle Montcada  a par-
tir d’aquesta temporada. 
Els va exposar el 18 de 
setembre el president del 

club, Josep Maresma, du-
rant l’acte de presentació 
de tots els equips sèniors 
i del planter per a la cam-
panya 2010-2011. “Hem 
incrementat els jugadors 
i jugadores del club i 
hem ampliat l’Escola”, 
va apuntar Maresma. 
L’acte va comptar amb 
l’assistència d’una delega-
ció municipal i de l’escola 
La Salle, coincidint amb el 
centenari del centre.

La salle aposta per 
consolidar l’escola

HAndBOL

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

L’equip benjamí de l’FS Mausa Montcada de la campanya 2010-11

La Salle ha creat aquesta temporada un equip cadet femení
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El planter del Mausa gaudeix d’una bona salut, ja que està a Divisió d’Honor
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Antonio Alcántara ‘Jese’
Un somriure.  Antonio Alcántara, ‘Jese’ per als amics, és el responsable de l’àrea de formació i circ 
social de l’Ateneu Popular Nou Barris, un equipament de l’Ajuntament de Barcelona de caràcter socio-
cultural gestionat d’una manera autònoma i independent per l’associació sense ànim de lucre Bidó de 
Nou Barris. Aquest veí de Can Sant Joan en procés d’enamorament del barri –com ell mateix diu perquè 
encara no fa dos anys que hi viu– treballa en un projecte on el circ és una eina d’educació i transformació 
de la persona i, en conseqüència, del seu entorn. En ‘Jese’ troba certs paral·lelismes entre la història del 
seu barri natal i el d’adopció –el de la seva xicota–, barris d’immigrants amb un marcat caràcter reivindi-
catiu que han hagut de lluitar de valent perquè s’asfaltin els carrers, es construeixi una escola o es pro-
porcioni un espai per desenvolupar les inquietuds socials i culturals. Un dels projectes que es gestionen 
des de l’Ateneu arriba enguany a Montcada amb la realització d’un taller extraescolar al col·legi Reixac.

“El circ contemporani va 
més enllà de l’espectacle” 

Com neix l’Ateneu Nou Barris i la 
seva tradició circense?
Neix a final de la dècada dels 70 
fruit de la reivindicació veïnal, que 
volia transformar una planta as-
fàltica en un espai sociocultural. 
Un matí, un grup de persones va 
entrar al recinte, va desmantellar 
la fàbrica i va començar a ocupar 
espais per destinar-los a activitats 
socials i culturals. A partir dels 80, 
l’equipament va passar a ser muni-
cipal i l’Ajuntament de Barcelona el 
va rehabilitar. L’entitat Bidó de Nou 
Barris ha portat sempre la gestió. 
I el circ?
Al principi, hi havia molta gent auto-
didacta que feia malabars, equilibris 
i altres tècniques de circ. Després, 
s’ha anat professionalitzant fins arri-
bar al projecte actual, que està di-
vidit en quatre branques: la progra-
mació i la  producció d’espectacles, 
la formació i el circ social i la dina-
mització i la participació.

Vostè és el responsable de l’àrea 
del circ social. Què és?
El circ social aporta un granet de 
sorra en la formació de la persona 
a través de l’aprenentatge de tècni-
ques de circ. En realitat, és la suma 
de diverses disciplines artístiques 
com el teatre, la dansa, l’equilibri, 
l’acrobàcia, el trapezi, el pallasso o 
el clown, entre d’altres. Això permet 
treballar l’educació en valors com el 
suport mutu, la cooperació, l’esforç, 
l’esperit de superació, la solidari-
tat... Uns valors molt importants 
que, avui dia, es contraposen amb 
els que predominen a la societat ac-
tual, marcada per l’individualisme i 
el consumisme.
Què es fa des de la seva àrea de 
circ social i formació?
Tenim l’Escola Infantil i Juvenil 
de Circ, que s’adreça a infants i 
joves de 6 a 18 anys; el Circ Èxit, 
una iniciativa pensada per a joves 
amb dificultats per acabar els estu-

dis; també fem circ amb persones 
discapacitades, a més de tallers a 
escoles, casals, etc. És la idea de 
l’educació permanent des de la for-
mació no formal.

No és perillós pujar a un trapezi o 
fer un equilibri?
La idea és generar espais de se-
guretat, minimitzem els riscos. Per 
fer un equilibri acrobàtic es neces-
sita tenir plena confiança en l’altra 
persona, aquest és un aspecte que 
treballem molt. També volem trans-
metre la idea que el circ és apte per 
a tothom. Per exemple, a la bola 
d’equilibri pot pujar el nano gras 

o al trapezi la noia amb problemes 
de mobilitat. El circ és una eina 
excel·lent per demostrar que amb 
l’esforç tot es pot superar.
El circ de l’Ateneu té alguna cosa 
a veure amb el circ tradicional?
Hi ha alguns punts de connexió, 
però el nostre és  el que es  coneix 
com el circ contemporani, sense 
animals, que té una visió més àm-
plia, va més enllà perquè no es que-
da només en l’espectacle. El circ és 
una eina d’educació i transformació 
de la persona i, per tant, de trans-
formació de l’entorn.
I com es transforma l’entorn?
Els nostres alumnes no són subjec-
tes passius que escolten i aprenen. 
Les seves aportacions són impor-
tants, així com l’exposició del que 
fan a l’exterior. Això fa que canviï 
el seu rol com a persona perquè 
passa a ser protagonista, actor. La 
seva autopercepció varia i la relació 
que s’estableix amb l’entorn també, 

i a l’inrevés. Quan uns joves surten 
al carrer a fer circ i la gent veu l’ús 
que està fent d’aquell espai públic 
pot fer canviar moltes opinions so-
bre el jovent, per exemple.
I diu que tot això ho gestiona una 
entitat sense ànim de lucre?
Sí, fins fa poc la persona que signa-
va la meva nòmina era un pallasso i 
ara és un carter. 
Tenen un pressupost molt elevat?
Al voltant d’un milió d’euros. El 50% 
prové de diverses administracions 
públiques i l’altra meitat el genera 
el propi projecte.   
Déu n’hi do!
Sí. A mi m’agrada contraposar el 
cas Palau, la malversació de diners 
públics, amb l’exemple del veïnat 
de Nou Barris, que ha estat capaç 
d’organitzar-se de manera transparent 
per dur a terme un projecte que in-
tervé en el territori per transformar-lo 
i millorar-lo. En un barri obrer com és 
aquest, això té un valor increïble.

“El circ és una 
eina d’educació i 
transformació de la 
persona i, per tant, 
també de l’entorn” 

educador social

A títol personal
síLViA ALQuézAR
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