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La Xarxa d’equipaments mou 
mig miler d’usuaris  pàg.  13
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> NOTÍCIES:  Morlán es reunirà amb els portaveus i amb la Plataforma Soterrament Total pàg. 4

> Esports: La Salle masculí comença la lliga en plena forma i se situa segona de la competició pàg. 26

Valentine preveu acomiadar 33 
treballadors de la planta local
Arguments | La direcció presenta un 
ERO motivat per pèrdues econòmiques

Una nena acarona un dels porquets que es van poder veure en la mostra organitzada el passat 17 d’octubre al carrer Major 
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Festa en defensa del patrimoni
L’aV Montcada centre recorda com era el municipi des del seu origen pàg. 21

Neteja a fons del 
parc de la Llacuna

Afectats | El comitè d’empresa creu 
que la mesura és injustificada pàg. 3

L’ajuntament destina 
a través del FEOSL 
200.000 euros a millorar
i conservar aquest 
entorn natural  pàg. 5
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FUNDADA AL 1946
Valentine, ubicada des de la seva creació 
al nucli urbà, es va traslladar al polígon 
Can Milans a principi del 2009

03

La direcció i els treballadors comencen 
les negociacions sobre l’expedient 
La multinacional ha presentat un ERO argumentant la baixada de les vendes en el últims dos anys però que la plantilla considera injustificat
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Barnices Valentine ha presentat un 
Expedient de Regulació d’Ocupa·
ció (ERO) que preveu acomiadar 
61 persones, 33 al municipi, dels 
265 empleats que té arreu d’Es·
panya, bona part dels quals, 170 
en total, pertanyen a la planta de 
Montcada i Reixac, ubicada al po·
lígon de Can Milans. El tràmit es 
va iniciar oficialment el 20 d’octu·
bre i ara s’ha obert el període de 
negociacions entre la direcció i els 
representants de la plantilla.
“La direcció argumenta que en 
els últims dos anys ha acumulat 
pèrdues fruit de la crisi i que, de 
moment, no hi ha perspectiva de 
recuperació però nosaltres consi-
derem que l’expedient no està 
justificat”, ha explicat el secretari 
i portaveu del comitè d’empresa 
de la indústria local, Pedro Gómez. 
El Comitè tem que l’empresa, 
a l’hora de pactar les indemnit·
zacions, es vulgui acollir a les 
mesures previstes per la reforma 
laboral, “això sí que no estem 
disposats a acceptar-ho”, ha 
dit Gómez, tot recordant que a 
l’abril es van acomiadar 12 per·
sones amb prejubilacions baixes 
incentivades i una indemnització 
de 45 dies per any treballat.

Voluntat de pactar. El director de 
relacions externes de Valentine i 
portaveu de la firma, Fernando 
Mainguyague, assegura, però, que 
l’ERO és necessari per garantir la 
viabilitat de la fàbrica. “De les 20 

companyies del sector que hi ha 
a Espanya, 14 han hagut de fer 
expedients; nosaltres ens hi hem 
intentat resistir però, si no pre-
nem aquest tipus de decisió, po-
sem en perill la supervivència de 
tota la plantilla”, ha dit. Segons 
Mainguyague, l’actual sistema de 
vendes és equiparable al del 2000, 
mentre que els costos de producció 
responen als del 2010. “El plante-
jament que fem és raonable i la 
nostra voluntat és arribar a un 
acord satisfactori per a ambdues 
parts”, ha assenyalat el portaveu 
de la direcció.
Valentine, controlada per la mul·
tinacional portuguesa CIN des 
del 2005, és una de les empreses 
més representatives del munici·
pi. Des de la seva creació, l’any 
1955 i fins al 2008, la fàbrica va 
estar ubicada al nucli urbà, al 
barri de la Ribera, en una parcel·
la de 47.000 m2 que va adquirir 
la immobiliària Royal Urbis.

Pilar Abián | Redacció

La direcció assegura 
que no té una altra 
opció i es mostra 
inclinada a arribar a un 
acord amb el Comitè

Els treballadors de Valentine es van afegir majoritàriament a la vaga general del passat 29 de setembre contra la reforma laboral aprovada pel govern estatal

BARNICES VALENTINE

La lluita dels que no volen viure aturats
Els impulsors de la mobilització creuen que ha servit perquè surti a la llum el drama dels desempleats

Els organitzadors de la II Marxa 
contra l’Atur s’han mostrat satis·
fets de com ha funcionat la inici·
ativa, que va passar per Montca·
da els dies 6 i 7 d’octubre. “Ha 
trencat el mur del silenci en-
torn als aturats”, ha dit un dels 
portaveus, Diosdado Toledano. 
El president de ‘Los lunes al sol’ 
–entitat que ha col·laborat amb 
la mobilització–, José Antonio 
Grillo, ha demanat el suport de 
la ciutadania entenent que “no hi 
ha una sortida individual per a 
l’atur, la classe treballadora ha 
d’estar unida”. 
Un centenar de persones va pren·
dre part a la Marxa els dies que 

va visitar el municipi. L’alcaldes·
sa, M. Elena Pérez (PSC), junta·
ment amb altres membres del go·
vern local es va reunir amb una 
representació dels participants i 

va mostrar el suport del consisto·
ri a les seves reivindicacions. ‘Los 
lunes al sol’ ha entrat per registre 
un text perquè el Ple l’aprovi en 
forma de moció.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els participants a la Marxa contra l’Atur al seu pas per la plaça d’Espanya
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II MARxA CONTRA L’ATUR
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Notícies prECAmpANyA
Esquerra i PPC conviden dues 
parlamentàries per fer balanç de 
la legislatura que està acabant

pàg. 7

laveu.cat/noticies

NOVETATS A LA C-17
La Generalitat adjudica el 
projecte per pal·liar l’impacte  
sonor que provoca el vial

pàg. 10

El secretari d’Estat d’Infraestruc·
tures i Planificació, Víctor Mor·
lán, presentarà el calendari d’ac·
tuacions sobre el soterrament de 
la línia de tren de Portbou al seu 
pas per Montcada en una reunió 
a la Delegació del Govern a Ca·
talunya, a la qual assistiran l’alcal·
dessa, M. Elena Pérez (PSC), els 
portaveus dels grups municipals 
i la Plataforma Tracte Just. És el 
compromís que va extraure l’alcal·
dessa de la reunió que va mantenir 
a Madrid amb Morlán el 5 d’oc·
tubre. Segons l’edil, el representant 
de Foment –que va dir que la tro·
bada a Barcelona tindria lloc en el 
termini de dues setmanes, però al 
tancament d’aquesta edició encara 
no hi havia data fixada– va reco·
nèixer les dificultats per mantenir 
el calendari, tenint en compte la re·
tallada pressupostària en inversió 
pública per al 2011, tot i compren·
dre la urgència de la intervenció. 

“Esperarem a la reunió a 
Barcelona i mentre Foment no 
ens expliqui el pla d’actuació,  
mantindrem la prudència”, 
ha manifestat l’alcaldessa, a qui 

Morlán també va informar que el 
projecte bàsic del soterrament s’ha 
aprovat definitivament i que dins 
de la dotació destinada a l’Admi·
nistrador d’Infraestructures Ferro·
viàries per al 2011 estarà contem·
plada una partida per a la redacció 
del projecte constructiu, necessari 
per a l’inici de les obres.

Assemblea amb parlamentaris. Pé·
rez defensava a Madrid el soter·
rament un dia després d’assistir a 
l’assemblea que la Plataforma va 
fer el 4 d’octubre a l’Abi, a la qual 
va convidar diputats i senadors a 
Madrid. “Treballaré perquè es 
compleixin els compromisos 
adquirits al  2008”, va dir la dipu·
tada del PSC·PSOE Isabel López. 
La parlamentària del PP Dolors 
Montserrat va apuntar que s’ha 
de garantir una partida dedicada 
al soterrament per al 2011 per·
què “si ara es reserven diners, al 
2012 hi haurà continuïtat”. Des 
de CiU, Pere Macias va esgrimir 
la necessitat que els comptes gene·
rals incloguin una partida “amb 
nom i cognoms, que detalli que 
és per al soterrament”. El diputat 
d’Esquerra Francesc Canet va ar·
gumentar que en aquest tema “la 
clau està en mans dels partits 
grans, nosaltres tenim clara la 
nostra posició”. En nom d’ICV·
EUiA, Núria Buenaventura –qui a 
final de mes substituirà el diputat 
Joan Herrera al Congrés– va indi·

car que la situació a Montcada ha 
millorat en els darrers cinc anys tot 
i que no hi ha encara cap partida es·
pecífica per al projecte, mentre que 
el senador montcadenc d’EUiA, 
Joan Josep Nuet, va demanar a 
les forces anar a una i “que ningú 
posi al capdavant els interessos 
partidistes”. Nuet va registrar el 6 
d’octubre al Senat tres preguntes 
dirigides al Govern espanyol sobre 
les obres de soterrament.
La Plataforma va agrair els com·
promisos que els parlamentaris 
van assumir a l’assemblea, que va 
reunir al voltant de 200 persones. 
“Demanem que ens facin cas 
d’una vegada”, va manifestar Jo·
sep Bacardit en nom del col·lectiu.

Víctor morlán es compromet a venir a 
Barcelona per informar sobre el projecte
Silvia Díaz | Montcada

SOTERRAMENT dE LA LíNIA dE pORTBOU

Diputats a Madrid van 
dir a l’assemblea feta 
a l’Abi que la clau és 
la unitat d’acció

El secretari de Planificació i infraestructures es reunirà en breu amb els representants municipals i amb la Plataforma Tracte Just
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L’alcaldessa va prendre la paraula al final de l’assemblea feta a l’Abi, en presència dels parlamentaris i dels representants de la Plataforma Tracte Just

Els grups municipals també uneixen forces 

Per donar compte de la reunió 
mantinguda a Madrid amb Víctor 
Morlán, l’alcaldessa, M. Elena Pé-
rez, va reunir el dia 6 representants 
dels grups municipals i de la Plata-
forma per informar-los del decurs 
de la trobada. En general, els grups 
consideren positiva la proposta de 
fer una esmena conjunta per pre-
sentar en nom de cada partit als 
pressupostos generals de l’Estat 
i, tant els polítics com el col·lectiu 
ciutadà, van coincidir a abstenir-se 
de fer valoracions sobre el resultat 
de la reunió a Madrid, a l’espera 
que el secretari de Planificació i In-
fraestructures vingui a Barcelona. 
Dies abans, totes les forces amb 

representació al consistori van ra-
tificar al Ple de setembre, fet el dia 
30, els acords adoptats al 2007 per 
la Corporació, en què es donava 
suport a soterrar el tren convencio-
nal des de l’inici de Can Sant Joan 
fins passat el riu Ripoll. En el ma-
teix document, els grups instaven 
el Ministeri de Foment a complir 
els compromisos adquirits amb 
l’Ajuntament per tal que el projecte 
es faci en coordinació amb la cons-
trucció de la Línia d’Alta Velocitat. 
A la sessió, el PPC i Esquerra van 
demanar, sense èxit, a l’alcaldessa 
poder assistir a la reunió a Madrid, 
conjuntament amb un membre de 
la Plataforma | SD
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Pilar Abián | Redacció

Comencen 
els treballs 
d’asfaltat a la 
Font pudenta

En el moment de tancar aques·
ta edició, començaven els tre·
balls de fresat de l’avinguda de 
la Riera de Sant Cugat fins al 
carrer Quarters amb l’objectiu 
de procedir a l’asfaltat d’aquests 
carrers a principi de novembre. 
En tractar·se d’obres a l’aire 
lliure, les dates i previsions es·
tan sempre condicionades a la 
situació meteorològica. Un cop 
aquests carrers estiguin reparats, 
es preveu continuar els treballs a 
Mas Rampinyo, Can Sant Joan 
i Montcada Centre, amb la idea 
de completar finalment l’asfaltat 
d’una trentena de vials durant 
els propers mesos.

Projecte iniciat. El projecte d’ar·
ranjament de carrers, pressupostat 
en un milió d’euros, s’ha iniciat a 
Terra Nostra, on s’ha canviat el 
paviment a l’avinguda que creua el 
barri i al carrer Montsant, dos dels 
que concentren el major trànsit de 
vehicles, en ser vials de pas cap a 
Montcada en un sentit i cap a la 
N·150 en l’altre.

Els treballs per solucionar els 
problemes de manteniment que 
s’han detectat a la làmina perime·
tral del llac del parc de la Llacuna 
–especialment relacionats amb la 
neteja i la circulació d’aigües– 
es van posar en marxa a mitjan 
d’octubre. L’actuació l’executa la 
unió temporal d’empreses forma·
da per Excover i Paexba, per un 
import proper als 200.000 euros, 
diners que provenen del Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sos·
tenibilitat Local (FEOSL), ja que 
un dels objectius de la subvenció 
estatal és la conservació i la mi·
llora de l’entorn natural.

Accions previstes. Entre les obres 
que cal fer per dur a terme la mi·
llora destaca la protecció de la 
làmina d’impermeabilització del 
canal amb formigó; la col·locació 
d’un mur a la part inferior del 
canal per possibilitar el pas de 
les instal·lacions per l’interior; la 
col·locació d’un aparell d’ultra·
sons per al control de la formació 

d’aigües; la creació d’un corrent 
superficial; la substitució de la 
platja actual per una zona de prat 
humida, i la reconstrucció de les 
illes de nenúfars i altra vegetació 
aquàtica.
El parc de la Llacuna està situat 
al nou sector residencial de Mas 
Duran (Mas Rampinyo), com a 
resultat de la urbanització dels 
antics terrenys militars. L’espai  
disposa de més de 55.000 m2 de 
zones verdes, amb itineraris i jocs 
d’estada, i està integrat en l’en·
torn natural del Pla de Reixac. El 
parc de la Llacuna es va inaugu·
rar oficialment fa un any i mig.

FEOSL

La zona verda, de 55.000 m2, es va inaugurar fa un any i mig

Silvia Díaz | Redacció

En marxa el sanejament
del parc de la Llacuna
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La Brigada està fent obres de manteniment a diferents 
espais del municipi, a càrrec de treballadors contrac-
tats pel projecte Impuls–Treball, una iniciativa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per contractar treballadors en 
situació d’atur en activitats relacionades amb la construc-
ció o amb sectors emergents de la nova economia que 
coordina Promoció Econòmica. En concret, s’arranjaran 
les voreres del Casal de la Mina, de l’accés de l’Hotel 
d’Entitats i les escales que pugen a l’estació de Sant Joan 
(imatge). També es faran tasques de pintura | SD

> Obres a través del pla Impuls
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Un operari condiciona una de les plantacions que hi ha distribuïdes pel parc de la Llacuna
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La Federació d’Associacions de Ve·
ïns de Montcada i Reixac (Favmir) 
va aprofitar la seva tercera festa 
reivindicativa –el 16 d’octubre, a la 
plaça de la Ribera– per presentar la 
seva proposta de millora del trans·
port al municipi. En nom del col·
lectiu, Alejandro Regorigo va ex·
plicar que la principal reivindicació 
és “aconseguir que l’autobús 155 
sigui de circumval·lació”. D’altres 
peticions passen per ubicar el final 
del 96 davant del centre comercial 
El Punt, per facilitar l’enllaç amb 
el 155; ampliar el recorregut de 
l’autobús nocturn N·3 fins a Terra 
Nostra, i fer que el 103 –que opera 
els caps de setmana– comparteixi 
les mateixes parades que el 155 i 
el 96 i acabi el seu trajecte al centre 
comercial de Mas Rampinyo. El dia 
14, la Favmir va traslladar aquestes 
propostes a la presidenta de l’Àrea 
Interna, M. Carmen Porro (PSC).
D’altra banda, el president de la Fav·
mir, Antonio Cera, va denunciar a 
la festa reivindicativa l’increment 
del preu de les tarifes de la llum, de 
l’aigua i del transport i va assegurar 
que “gràcies als milers de signatu-
res recollides, hi ha hagut canvis 
positius en sanitat”.

Roda de reivindicacions. Les enti·
tats van aprofitar el torn de parla·
ments per fer les seves demandes. 

La presidenta de l’AV de la Ribera, 
Elisa Fernández, va criticar el Pla 
Integral del barri: “Ha generat 
malestar entre els veïns que han 
pogut pagar la rehabilitació dels 
edificis i els que no”. El president 
de l’AV de Can Sant Joan, José 
Luis Conejero, es va referir a les 
molèsties que provoquen la nau de 
l’Adif i la cimentera i va demanar 
al consistori que escolti el veïnat 
“per evitar aberracions com la 
primera remodelació de la plaça 
Nicaragua”. Des de l’AV de Terra 
Nostra, Montse Sánchez va instar 
que les AV a “col·laborar amb les 
persones que pateixen la crisi”, 

va reclamar que es resolgui el pla·
nejament de la zona 15 i va lloar la 
remodelació del Casino.
Mercedes López, de l’AV de la 
zona 21 de Terra Nostra, va afir·
mar que els carrers del sector són 
intransitables i va denunciar que 
“l’Ajuntament no deixa edificar 
als veïns i sí dóna permís a les 
constructores”. El president de l’AV 
de Can Cuiàs, Pedro Herrera, va 
reclanar al consistori “que mantin-
gui els compromisos adquirits”, 
referint·se al condicionament del 
carrer Circumval·lació i a la creació 
d’un espai per a la gent gran. Toni 
Corral, de l’AV Montcada Nova, es 

va queixar de les inundacions que 
hi ha al voltant de la C·17 quan 
plou. “Com pot passar això si tot 
just acabem d’estrenar el soter-
rament?”, es va preguntar. 
Com a president de l’AV de Can 
Pomada, Regorigo va parlar dels 
problemes que generen l’entrada i 
sortida de camions a la urbanitza·
ció i el mal estat dels accessos. A 
la ronda de parlaments també van 
exposar les seves reivindicacions 
membres de ‘Los lunes al sol’. La 
festa va comptar amb actes lúdics 
com partides d’escacs, a càrrec de la 
UE Montcada, l’actuació de grups 
de flamenc, inflables i migues. 

TERCERA FESTA REIVINdICATIVA

Les aV que van participar a l’acte, celebrat a la plaça de la Ribera, van exposar les seves queixes i lluites

Silvia Díaz | La Ribera

La Favmir continua demanant que  
el bus 155 sigui de circumval·lació

La presidenta de l’AV de la Ribera, Elisa Fernández, durant el seu parlament en presència de la resta de responsables de les AV i de la Favmir

Horari especial 
del cementiri 
per a Tots Sants
Del 28 d’octubre al 2 de novem·
bre, el cementiri municipal (Font 
Pudenta) farà horari ininterrom·
put de 9 a 18h, per facilitar als 
usuaris la visita als seus difunts. La 
Policia Local desplegarà un dispo·
sitiu especial de control del trànsit, 
ja que en aquestes dates l’accés al 
cementiri multiplica l’afluència de 
visitants. D’altra banda, com és 
habitual, la companyia d’autobu·
sos TMB reforça per Tots Sants 
el servei 103, que només opera els 
caps de setmana. Els dies 23, 24, 
30 i 31 d’octubre i l’1 de novem·
bre, la companyia fletarà dos vehi·
cles en comptes d’un. Del 25 al 29 
d’octubre, els bus també donarà 
servei entre setmana | SD

Inspeccions a 
empreses 
de serveis
L’OMIC, en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona, ha 
posat en marxa una campanya 
informativa de consum a una 
trentena d’empreses que presten 
serveis a domicili. L’objectiu de 
les inspeccions és fer un segui·
ment del grau de compliment de 
la normativa vigent en matèria de 
consum, amb especial atenció a la 
indicació de preus, factures, pressu·
postos, documentació i normes de 
qualitat. Tècnic acreditats visitaran 
els establiments per informar, si s’es·
cau, dels aspectes pendents d’adap·
tació a la normativa actual | PA

OBRES

Mentre duren les obres, part del carrer Vapor és de doble sentit

Tallat el trànsit al carrer 
del progrés de la Ferreria

L’accés en vehicle al camp de futbol municipal estarà interromput durant vàries setmanes
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Les obres que està duent a terme 
la companyia Aigües Ter·Llobregat 
(ATLL) amb motiu de la instal·lació 
de noves canonades a la llera del 
Ripoll per tal de substituir la xar·
xa d’abastiment que dóna servei a 
Montcada i Reixac han arribat ja 

a l’alçada de l’estadi municipal. El 
carrer Progrés ha quedat comple·
tament tallat i el trànsit provinent 
del carrer de la Ferreria s’ha desviat 
cap al carrer Vapor que provisio·
nalment passa a ser de doble sen·
tit des del carrer del Treball fins al 
parc de la Font Pudenta.

Pilar Abián | La Ferreria
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El Ple de setembre va aprovar el 
projecte definitiu d’urbanització 
de l’espai alliberat sobre el tram 
soterrat de la C·17 i el plec de con·
dicions per adjudicar les obres, per 
un import aproximat de 400.000 
euros, que correspon a la part que 
ha de sufragar l’Ajuntament. El 
consistori s’encarregarà de la pa·
vimentació de totes les zones de 
pas, de la instal·lació d’una nova 
il·luminació, de les xarxes de sub·
ministrament i de la col·locació de 
mobiliari urbà. L’àmbit total a ur·
banitzar és de 3.761 m2.
El projecte va comptar amb el vis·
tiplau de tots els grups a excepció 
del Partit Popular, que es va abste·
nir. L’oposició veu amb bons ulls 
que el pressupost del pla definitiu 
s’hagi reduït en 160.000 euros res·
pecte la previsió inicial, tot i que 
també va expressar en el Ple les 
seves reserves quant a que aquest 
estalvi no acabi afectant la qualitat 
final de les obres, una possibilitat 
que el govern va desmentir categò·
ricament.

C-17

El consistori dedicarà prop de 400.000 euros a pavimentar les zones de pas i a col·locar-hi mobiliari

El ple aprova la urbanització de 
l’espai alliberat sobre la nacional

SEGURETAT VIÀRIA

L’iPa ha convidat a Montcada experts en via pública i el codi penal

Jornades de debat sobre 
els accidents de trànsit

Una quarantena de persones ha 
participat a les jornades sobre 
seguretat viària que del 18 al 20 
d’octubre va organitzar l’Associació 
Internacional de Policia (IPA) a la 
Casa de la Vila. Tècnics i poli·
cies locals van assistir a diferents 
ponències sobre la reforma del codi 
penal i els delictes relacionats amb 
el trànsit, la influència de la via 
pública en la sinistralitat i les con·
seqüències socials i personals d’un 
accident. Un dels conferenciants 
va ser el diputat del PSC al Con·
grés, Carles Corcuera, qui va afir·
mar que “Espanya ha complert 

amb el compromís europeu de 
reduir la sinistralitat en carrete-
ra al 50%”. Durant la inauguració 
del cicle, l’alcaldessa, M. Elena Pé·
rez (PSC), va agrair la tasca dels 
assistents: “Sou fonamentals per 
donar suport les persones que 
han sufert un accident”.

Sinistres. Un home de 71 anys, 
veí de Montcada i Reixac, va mo·
rir el 16 d’octubre a conseqüència 
d’un accident de moto a la C·17, a 
l’alçada de Mollet. El dia 8, un mo·
torista va resultar ferit greu a la ca·
rretera de la Roca després de topar 
de front amb un porc senglar.

Silvia Díaz | Montcada

L’espai alliberat sobre el tram soterrat de la C-17 es convertirà en una mena de rambla
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Sílvia Alquézar | Montcada

 La solució als sorolls de la C-17 arribarà l’any vinent

El Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques ha adjudicat la 
redacció del projecte per instal·lar 
barreres acústiques a la C-17 al seu 
pas pel centre urbà –per un import 
de 30.000 euros–, amb l’objectiu de 
reduir la contaminació acústica que 
provoquen els vehicles que hi circu-
len. La Generalitat preveu  que el pla  
constructiu estigui enllestit al llarg de 

l’any vinent per donar pas a les obres, 
valorades en 450.000 euros. “Agraïm 
aquest pas però els veïns necessiten 
una actua ció urgent”, ha manifestat 
el president de l’Àrea de Política Terri-
torial, Juan Parra (PSC). En represen-
tació dels afectats, el portaveu, Jordi 
Olías, s’ha mostrat satisfet perquè la 
solució arribi però també ha demanat 
més celeritat | SD
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> El Turó, reconegut com a part de Collserola
El govern de la Generalitat ha declarat la serra de Collserola com a Parc Na-
tural i la inclusió del Turó de Montcada –excepte la zona industrial– en els 
límits de l’espai natural. Els principals objectius de la declaració són conser-
var-ne dels valors ecològics, evitar que la pressió urbanística malmeti l’entorn 
i fer compatibles les activitats econòmiques i socials que s’hi desenvolupen. 
L’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), ha celebrat l’acord de govern. “Significa 
la protecció d’un àmbit natural que suporta una gran pressió urbana”, ha 
dit. Montcada amplia el nombre d’hectàrees a Collserola passant de les 210 
actuals a 373 | SD

> prop de 150 persones participen a la bicicletada
Al voltant de 140 persones van participar el 3 d’octubre a la 30a  edició de la 
pedalada popular de Montcada Nova, organitzada per l’AV. La marxa, que va 
començar i acabar davant del pavelló Miquel Poblet, es va emmarcar dins 
les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que reivindica 
aquest mitjà de transport com a alternativa al vehicle privat i per lluitar con-
tra els efectes del canvi climàtic. La bicicletada va passar per diferents barris 
de la ciutat com Mas Rampinyo, Pla d’en Coll, Can Sant Joan, la Ribera i 
el centre. L’activitat va comptar amb el suport de l’Ajuntament i de l’entitat 
Montcada en bici, que també va reprendre el dia 2 les sortides familiars en 
bicicleta tot terreny. El col.lectiu va organitzar una gimnaca per fomentar l’ús 
de la bicicleta al municipi | SA

Carles Corcuera (dreta) i el policia local Pedro Gutiérrez van participar a les jornades el dia 18
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El consistori vol detectar totes les espècies infectades

Alerta contra una plaga 
que afecta les palmeres

El morrut de les palmeres, un in·
secte de color vermellós d’entre 2 i 
5 centímetres que produeix danys 
importants en aquestes espècies, 
s’ha estès per Montcada i Reixac i, 
segons ha explicat el departament 
de Parcs i Jardins, ha afectat inten·
sament Vallençana i zones del Pla 
d’en Coll i de carrers del centre 
com Montiu o Colon. Les espècies 
danyades pertanyen a particulars 
i, a hores d’ara, l’insecte no ha fet 
malbé cap arbre als espais munici·
pals perquè se’ls ha aplicat un trac·
tament preventiu. En aquest sentit, 
el consistori vol que els veïns pro·
pietaris de palmeres prenguin un 
seguit de precaucions per evitar el 

contagi o bé alertin el consistori de 
les espècies afectades per evitar·ne 
la seva proliferació i tenir xifres con·
cretes sobre el nombre d’exemplars 
malalts.

Símptomes. És difícil detectar la 
presència de la plaga en els seus 
atacs inicials i, de fet, quan el pro·
pietari se n’adona que la palmera 
està infectada ja és gairebé impos·
sible recuperar·la. Els símptomes 
de l’aparició del morrut són la 
caiguda de les fulles i la presència 
de capolls al punt d’inserció de les 
mateixes. Els arbres molt afectats 
o morts s’han d’arrencar i cremar 
per evitar la sortida dels insectes 
adults i la seva dispersió. La pla·

ga s’introdueix a les palmeres per 
ferides com les provocades per la 
poda de les fulles. Per això és re·
comanable no efectuar·ne en llocs 
propers als focus o realitzar·les a 
l’hivern, quan la difusió de la plaga 
és menys activa. En el cas de detec·
tar el morrut, els propietaris s’han 
d’adreçar a l’Ajuntament que, a 
continuació, avisarà al departa·

ment corresponent de la Generali·
tat. Tant si es vol que es conservar 
la palmera com si s’ha d’eliminar, 
els costos els ha d’assumir el pro·
pietari. Exemplars de 40 i 50 anys 
de vida que hi havia al municipi 
han mort recentment a causa de la 
plaga. Per a qualsevol dubte o més 
informació, es pot contactar amb 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament.

Silvia Díaz | Redacció
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> Desarticulada una xarxa de proxenetes
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una xarxa internacional de proxenetes 
d’origen albanès dedicada al tràfic de dones de països de l’Est que controlava 
bona part de la prostitució que s’exercia a peu de carretera a diverses comar-
ques i municipis, entre ells Montcada i Reixac, a la N-150, a prop de l’entrada 
al cementiri de Collserola. Fa més d’un any els propietaris d’un restaurant 
situat en aquest punt van recollir prop de 200 signatures per reclamar que 
s’eradiqués l’activitat. L’actuació policial, però, no ha aconseguit aquest propò-
sit ja que fonts de la Policia Local han confirmat que encara hi ha prostitutes 
d’origen subsaharià al vial que no pertanyen a la xarxa desarticulada | PA

medi Ambient 
fa un taller de 
compostatge

Les persones interessades a apren·
dre a fer compostatge a casa tin·
dran l’oportunitat de conèixer 
aquesta tècnica en dos tallers que 
fa l’Ajuntament els dies 23 d’octu·
bre (11h) i 3 de novembre (19h) a 
la Casa de la Vila. Qui es compro·
meti a continuar amb l’experiència 
es podrà emportar un aparell per 
fer compost al seu domicili. Les 
persones interessades a participar·
hi han fer la inscripció a l’Ajunta·
ment, al telèfon 935 726 474, de 
dilluns a divendres (9h a 14h), o 
per correu electrònic a l’adreça me·
diambient@montcada.org deixant 
un telèfon de contacte. Els tallers 
formen part del projecte de foment 
del compostatge, que el consistori 
està fent a través del Fons Estatal 
per a l’Ocupació Local (FEOSL).

Palmera situada al jardí d’una finca particular del carrer Montiu, al costat de l’escola El Turó

> mor esclafat per un mur a la Torre de Na Joana
Un home de 32 anys, veí de 
Santa Coloma de Gramenet, va 
morir l’11 d’octubre en caure-li 
al damunt un mur –a la imat-
ge– de la Torre de Na Joana, 
més coneguda com a Torre 
Bombita, ubicada al polígon 
industrial la Ferreria. Els fets 
van passar al voltant de les 
11.30h, quan la víctima estava 
intentant arrencar una reixa de 
ferro d’una de les parets de l’edifici, força degradat, mitjançant un ternal i 
un cable d’acer. La víctima estava acompanyada d’una altra persona, que 
és qui va donar avís de l’accident. Segons fonts de la Policia Local, els dos 
homes van forçar el cadenat que impedia el pas al recinte, propietat de 
l’Ajuntament des del 1985. Justament, ara fa un any el Ple va aprovar per 
unanimitat una moció promoguda pel grup municipal d’Esquerra per tal de 
rehabilitar i conservar la casa | LG

09

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha sortit en defensa d’un dels seus 
alts càrrecs, el montcadenc Carles Quílez, el nom del qual ha sortit rela-
cionat en alguns mitjans de comunicació amb una operació dels Mossos 
d’Esquadra contra el tràfic de drogues. Segons les informacions aparegu-
des, un confident de la policia detingut en l’actuació hauria explicat que, 
estant ja a l’OAC, Quílez el va alertar que estava sent investigat i que tenia els 
telèfons intervinguts. A més, afirma que aquest hauria rebut diversos regals, 
com ara una moto i vestits, quan era periodista de la Cadena Ser. La respon-
sable de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’OAC, Lourdes 
Parramon, ha desacreditat aquestes informacions: “Són fruït d’una filtració 
maliciosa relacionada amb una actuació que es troba sota secret”. Parra-
mon també ha manifestat l’absoluta confiança de l’organisme en la integritat 
de Quílez i la possibilitat d’emprendre accions legals contra els responsables 
de les filtracions si no s’aclareixen els fets | PA

> L’Oficina Antifrau, en defensa de Quílez

Silvia Díaz | Redacció
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES

La portaveu del grup parlamentari popular fa balanç a Montcada de la darrera legislatura

montserrat afirma que el govern 
català ha menyspreat el Vallès 

La portaveu del grup parlamen·
tari del PPC, Dolors Montserrat, 
ha qualificat l’últim govern de la 
Generalitat de Catalunya, liderat 
per José Montilla, com “el pitjor 
de la història, que es recordarà 
per les lluites internes de poder, 
l’augment d’impostos, les reta-
llades socials i les prohibicions”. 
La diputada va oferir una roda de 
premsa el 19 d’octubre a la seu 
del PPC local i va assegurar que, 
per la manca d’un finançament 
adequat, 9.000 empreses han ha·
gut de tancar durant els darrers 
quatre anys, no ha prosperat cap 
acord amb els sindicats ni la patro·
nal per tirar endavant accions per 
sortir de la crisi, la legislatura aca·
ba amb un miler de barracons a 
les escoles catalanes i no han fun·
cionat les polítiques de seguretat i 
d’immigració. 
Sobre el cas concret del Vallès Oc·
cidental, Montserrat va apuntar 
que la inversió a la comarca està 
molt per sota de la mitjana de 786 
euros anuals per persona, situant·

se en uns 300. “El govern no ha 
tingut en compte els gairebé 
900.000 ciutadans d’aquesta co-
marca”, va indicar la diputada.

Qüestions locals. Montserrat va 
fer aquestes declaracions acom·
panyada dels regidors populars 
del municipi, Eva García i Teo·
doro García. “A Montcada hem 
vist com no s’han fet realitat ni 
l’hospital ni la residència per a 
la gent gran i com hi ha retards 
en l’aplicació de la Llei de ba-
rris”, va manifestar la portaveu 
local i diputada al Parlament.

Silvia Díaz | Montcada
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NOVES TECNOLOGIES

L’alcaldessa estrena un blog corporatiu obert a la ciutadania

pérez utilitza Internet per 
contactar amb els veïns 

Des d’aquest bànner que hi ha al web montcada.cat els veïns poden seguir l’agenda de l’alcaldessa

A partir d’ara, qualsevol ciutadà 
podrà preguntar·li a l’alcaldessa 
si vol ser el seu amic a la popular 
xarxa social Facebook, consultar 
el seu blog personal, veure les fo·
tografies dels actes als quals ha 
assistit a través del Flicker i rebre i 
enviar missatges breus a la xarxa 
Twiter. “Vull que hi hagi comu-
nicació constant entre l’Alcaldia 
i la població i la meva presència 
en aquestes xarxes obre nous 
camins d’interrelació amb els 
ciutadans”, va explicar la so·
cialista M. Elena Pérez (PSC) 
durant la presentació d’aquests 
nous productes comunicatius 
de l’Ajuntament, el passat 14 
d’octubre. Durant aquests dies 
a la pàgina web del consistori 
hi haurà un bànner des del qual 

els ciutadans podran contactar i 
seguir l’agenda de l’alcaldessa. 
Properament es posarà en mar·
xa el Facebook corporatiu del 
consistori, que ja està en període 
de proves.   
L’acte també va servir per pre·
sentar els Facebook de la xarxa 
d’equipaments socioculturals i de 
la Regidoria d’Infància i Joventut 
que ja estan funcionant de mane·
ra pilot. “La futura web de cen-
tres cívics posarà a l’abast dels 
internautes l’oferta de cursos i 
la possibilitat d’inscriure’s via 
telemàtica”, va explicar la tèc·
nica de Participació Ciutadana 
Pilar Cazorla, qui també va des·
tacar l’esforç que s’ha fet en els 
últims anys des de l’Ajuntament 
per promoure entre les entitats 
l’ús de les noves tecnologies.

Laura Grau | Montcada

Esquerra de Montcada va convidar la diputada a la casa de la Vila

Simó assegura que el 
tripartit no es reeditarà

Simó (centre), amb el president local d’Esquerra, Jordi Sánchez, i la portaveu municipal, Marta Aguilar
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“No farem un tercer govern 
d’esquerres, fins aquí hem 
arribat”, així de contudent es va 
mostrar la portaveu d’Esquerra al 
Parlament, Anna Simó, durant la 
xerrada que va fer el 7 d’octubre a 
la Casa de la Vila, convidada per 
la secció local sobiranista. Tot i va·
lorar positivament la tasca feta al 
govern presidit per José Montilla, 
Simó va justificar la seva posició 
per la gerra d’aigua freda que va 
suposar la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de 
Catalunya, “un document que 
va ser aprovat pels parlaments 
català i espanyol i ratificat per 

la ciutadania i que finalment va 
ser negat per 11 persones”. 
La diputada va defensar la feina 
feta pel seu partit durant aques·
ta legislatura i va reconèixer que 
Esquerra ha treballat millor amb 
Montilla que amb el seu anteces·
sor, Pasqual Maragall, tot i ser 
conscient que aquest suport ha 
creat cert desencís entre part de 
la militància. Simó, que va ser 
consellera de Benestar i Família 
–ara, Acció Social i Ciutadania– 
en l’etapa Maragall, va remarcar 
el gran salt d’inversió en matèria 
social que va suposar l’arribada 
de les esquerres al govern de la 
Generalitat, al 2003.  

Laura Grau | Montcada

 
Els partits ultimen
les candidatures

Totes les formacions que es presen-
tin a les eleccions del 28 de novem-
bre hauran de tenir enllestides les 
llistes el 25 d’octubre. Els partits que 
han fet oficials els seus candidats i 
que tenen representació a Montca-
da no han inclòs cap representant 
del municipi. Queda pendent la pre-
sentació pública de la llista del PPC, 
que a les dues últimes convocatòries 
ha incorporat la montcadenca Eva 
García, actual diputada al Parlament 
de Catalunya | SD

Montserrat, al centre, amb els regidors del PPC a Montcada, Eva García i Teodoro García
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Qüestions de caire administratiu 
han obligat l’Ajuntament a pos·
posar unes setmanes la supressió 
de les 46 places de zona blava 
ubicades a l’avinguda de la Ribe·
ra i al carrer Guadiana prevista 
inicialment per al mes de novem·
bre. La mesura s’havia d’aplicar 
un cop adjudicat el nou contracte 
per a la gestió dels aparcaments, 
però una empresa que no ha 
participat al concurs públic ha 

presentat al·legacions al plec de 
clàusules –per defectes de forma, 
segons fonts municipals–, i això 
obligarà a tornar a aprovar les 
bases, un cop modificades, en 
sessió plenària. 

La decisió es manté. “Es tracta 
d’una qüestió merament ad-
ministrativa que no modifica 
la decisió del consistori de su-
primir les places anunciades”, 
ha assenyalat la presidenta de 

l’Àrea Interna, M. Carmen Po·
rro (PSC), qui confia en què 
el tràmit es faci el més aviat 
possible. Les noves bases del 
concurs s’aprovaran en el Ple 
del mes de novembre i poste·
riorment s’haurà de procedir a 
l’adjudicació del servei. Mentres·
tant, l’empresa que gestiona les 
places de pagament continuarà 
fent·ho com fins ara. Una vegada 
s’eliminin les places previstes, es 
passarà de les 186 actuals a 141.

zONES BLAVES

L’ajuntament, obligat a aprovar en Ple unes noves bases per adjudicar la gestió del servei

L’eliminació de places de pagament 
encara es retardarà unes setmanes

Entre el carrer Guadiana –a la fotografia– i l’avinguda de La Ribera s’eliminaran un total de 46 places de zona blava
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Pilar Abián | Redacció
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COMERÇ

Els dies 23 i 24 d’octubre el carrer Major acollirà una viutantena d’expositors d’arreu

La Fira de Tardor mostrarà al públic 
l’oferta comercial del municipi

Pilar Abián | Redacció

LLEI ANTITABAC

a partir del 2 de gener estarà prohibit consumir tabac als bars

El gremi d’Hostaleria, en 
desacord amb la norma

El Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Occidental i el Barcelonès, amb 
seu a Montcada i Reixac, ha 
denunciat en un comunicat els 
“greus danys” que, en la seva 
opinió, causarà en l’economia i 
en l’ocupació del sector la prohi·
bició de fumar a tots els establi·
ments de restauració i oci sense 
excepcions. La norma, aprova·
da pel Congrés el 20 d’octubre, 
entrará en vigor el 2 de gener 
sense incorporar les esmenes 
presentades per la Federació Es·
panyola d’Hostaleria (FEHR) que 
anaven en la línia de permetre 
habilitar zones tancades als es·
tabliments on només puguessin 
entrar els fumadors –ni tan sols 
els cambrers– i que es concedís 
un termini perquè els empresa·
ris puguessin trobar el finança·
ment necessari per fer la inver·
sió i l’execució de les obres de 
condicionament del seu local. 
D’aquesta manera, els hostalers 
consideren que no es vulneraria 
l’objectiu de la Llei del Tabac ja 

que es garantiria igualment la 
protecció efectiva dels menors, el 
dret dels treballadors a no prestar 
serveis en ambients insalubres i el 
dret dels no fumadors a trobar en 
tots els establiments d’hostaleria 
espais lliures de fum.

Exemple europeu. Tant la FEHR 
com el Gremi comarcal defensen 
els seus arguments recordant 
que la prohibició total de fumar 
a l’hostaleria només existeix a 3 
dels 27 països de la Unió Euro·
pea i que ha estat rebutjada pels 
altres 24 països a la vista del greu 
cost econòmic que suposa per al 
sector i per al conjunt de les se·
ves economies.
Tot i les queixes dels hostalers, el 
govern ha decidit aprovar la Llei 
sense incorporar les esmenes pro·
posades pel sector i sí n’ha inclòs 
d’altres, com ara la prohibició de 
fumar als parcs infantils i, “per 
pedagogia sanitària”, també a 
l’exterior dels hospitals. El con·
sum de tabac continuarà permès 
a les terrasses dels bars.

Pilar Abián | Redacció

Montcada Centre Comerç (MCC) 
organitza els dies 23 i 24 d’octubre, 
amb el suport de la Regidoria de 
Comerç, la Fira de Tardor, que 
comptarà amb una viutantena 
d’expositors, una quarantena del 
propi municipi i la resta, d’altres 
localitats no només catalanes sinó 
d’arreu d’Espanya. “Estem molt 
contents de l’acceptació que ha 
tingut la iniciativa, ja que hem 
superat totes les expectatives i 
fins i tot hem hagut de tancar 
la inscripció”, explica el president 
de l’MCC, Manuel Moreno. 
L’entitat vol instaurar la Fira en 
el calendari local amb una o dues 
edicions anuals, en substitució 
de les fires de liquidacions que es 
feien fins ara. “Volem donar a 
conèixer el comerç del municipi 
a la ciutadania i a l’entorn per 
demostrar que és competititu i 
que aquí es pot trobar de tot i a 
bon preu”, afegeix Moreno.

Oferta lúdica. La Fira, que es farà 
al carrer Major, s’obrirà al pú·

blic dissabte a partir de les 10h 
i l’horari serà fins a les 21h. Du·
rant tot el dia hi haurà diferents 
activitats: ballada de gegants amb 
la Colla Mitjana de Gegants de 
Montcada i Reixac, exhibicions 
de ball de l’Escola de Dansa Eva 

Nieto i del Gimnàs Escola de 
Dansa Jym’s, ponis per passejar 
els infants, pastissos i castanyes 
fets pels infants de l’Esplai Sesa i 
una actuació de màgia. A més a 
més, l’organització disposarà d’un 
servei de ludoteca.

> Curs novedós per fer atractius els comerços
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La Regidoria de Comerç ha posat en marxa la segona part del curs 
d’aparadorisme i merchandising visual iniciat l’abril pasat amb l’objectiu de 
fer atractius els establiments per tal de potenciar el consum. Com a novetat, 
en aquesta fase les classes no es fan en una aula sinó que cada dia les ses-
sions, que acabaran el 16 de novembre, tenen lloc a cadascun dels establi-
ments participants, on els comerciants reben assessorament in situ de la mà 
d’una professional, que els dóna consells sobre la col·locació dels productes 
o la possibilitat d’incorporar música i colors al local | SD
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La temporada de cursos i tallers 
que organitzen la Xarxa d’Equi·
paments de la Regidoria de Par·
ticipació Ciutadana i les entitats 
dels barris ha arrencat amb força, 
especialment al Centre Cívic Can 
Cuiàs, que aquest any registra 
prop de 300 usuaris. Els tallers 
per a infants són els que més s’han 
omplert, però hi ha hagut un as·
cens de matrícula a activitats per a 
adults com fotografia digital, pila·
tes, ioga, anglès, guitarra flamenca 
i espanyola, batuka, pintura i sevi·
llanes. Cara al futur, l’equipament 
espera poder oferir més tallers per 
a adults, d’informàtica i noves tec·
nologies, de tractament d’imatges, 
de gimnàstica i de cuina i recuperar 
el taller de reforç escolar. 

“Aquesta temporada oferim més 
d’un centenar d’activitats gràcies 
a l’esforç de la Xarxa i de les en-
titats implicades”, ha manifestat el 
regidor de Participació Ciutadana, 
Sergio Hermoso (PSC). El departa·
ment ha unificat el preu dels cursos 
de la Xarxa i ara els pagaments es 
fan per domiciliació bancària. 

Al Centre Cívic l’Alzina, a Terra 
Nostra –amb un centenar d’usua·
ris–, han pujat les inscripcions als 
cursos de dansa, amb classes com 
batuka, ball modern, dansa orien·
tal i sevillanes. Aquests cursos s’es·
tan fent provisionalment al gimnàs 
del Mitja Costa, mentre durin les 
obres de remodelació del Casino. 
En canvi, a les manualitats s’ha 
registrat menor participació que en 
anys anteriors. 
A la Casa de la Vila, la Xarxa està 
duent a terme un curs d’informàti·
ca bàsica que té molta demanda. A 
hores d’ara hi ha una llista d’espera 
de 73 persones per a aquesta for·
mació, que es fa en grups de 10. El 

centre oferirà a partir del 8 de no·
vembre i fins al 29 de desembre un 
altre curs d’iniciació informàtica, 
en el marc del projecte ‘Montcada 
connect@t’.

La Ribera i la Mina. Els cursos 
dels centres cívics s’adrecen a tota 
la població, però l’habitual és que 
els usuaris vagin a l’equipament 
que tenen més pròxim. Això pas·
sa al centre, a Can Cuiàs i a Terra 
Nostra, però no a la Ribera, on el 
veïnat no participa gaire i els cursos 
de la Xarxa s’omplen amb perso·
nes d’altres barris. Al centre del car·
rer Llevant hi ha places disponibles 
a la majoria de tallers, tant als que 

fa Participació Ciutadana com als 
gratuïts que s’emmarquen al Pla In·
tegral de la Ribera, a excepció del 
de manualitats per a infants, on hi 
ha llista d’espera. Com a novetat, el 
Centre Cívic i la Xarxa d’Intercan·
vi han iniciat un cicle de cine, tots 
els dijous, de 16 a 18h. La majoria 
de pel·lícules que es passen són 
clàssics del cinema espanyol. 
D’altra banda, la Xarxa ofereix cur·
sos per a gent gran al Casal de la 
Mina amb 230 inscrits. La forma·
ció més demandada és la informàti·
ca, però també expressió corporal, 
teatre i cant coral, entre d’altres. 
Aquest mes també comença un 
curs sobre l’envelliment actiu.

Societat
laveu.cat/societat

XErrADES INFOrmATIVES
El cicle ‘Espai de relació 
familiar’ dóna pautes per als 
pares amb fills adolescents

pàg. 16pàg. 14

EQUIpAMENTS

Silvia Díaz | Redacció

més de 500 persones participen als 
cursos de la Xarxa de centres cívics
La Regidoria de Participació ciutadana fa tallers a can cuiàs, l’alzina, la Ribera, la casa de la Vila i la Mina

El curs de dansa oriental del Centre Cívic l’Alzina s’impartirà al col·legi Mitja Costa mentre durin les obres de remodelació del Casino

Els centres cívics han 
detectat una major 
demanda dels cursos 
d’informàtica i de 
noves tecnologies

SALUT mENTAL
Els experts recomanen una 
vida equilibrada per prevenir 
les malalties psíquiques

Nova edició del 
curs de monitors 
en el lleure
L’assemblea local de Creu Roja i 
la Regidoria d’Infància i Joventut 
han obert el termini d’inscripció 
per al tercer curs de monitors 
per fer activitats de promoció del 
lleure a entitats. La matrícula s’ha 
de fer abans del 17 de desembre 
a l’Espai Jove Can Tauler (Bal·
mes, 16) i el preu és de 175 euros 
o bé de 155 euros per als socis 
del Club Jove. La formació s’im·
partirà a partir del 15 de gener i 
fins al 9 d’abril, a l’equipament 
del carrer Balmes, de 9 a 14h i 
de 16 a 18h. Hi haurà una part 
teòrica (100 hores), una pràctica 
(150 euros) i la memòria final (25 
hores). El curs està reconegut per 
la Secretaria de Joventut de la Ge·
neralitat, amb dos crèdits de lliure 
elecció | SD

Concurs sobre 
el consum 
responsable
L’Agència Catalana del Consum 
organitza la 6a edició del Concurs 
escolar 2010·2011 ‘Consumòpolis’ 
sobre consum responsable (www.
consum.cat) adreçat a  alumnes 
del cicle superior d’Educació Pri·
mària i d’Educació Secundària. El 
certamen es desenvolupa en dues 
parts, en les quals els equips par·
ticipants han de dur a terme dife·
rents activitats, una de les quals 
és elaborar un àlbum fotogràfic 
virtual sobre bones pràctiques. 
Els equips que vulguin participar 
s’han d’inscriure abans del 29 de 
novembre al portal www.consu·
mopolis.com | PA
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Se ofrece. Reparación, instalación de fonta-
nería, electricidad y antenas de televisión. In-
teresados llamar al 626 361 406 (disponible 
de lunes a domingo).
Urge vender. Mini-moto eléctrica (30 euros) 
y un quad infantil con batería eléctrica nueva 
(70 euros). Tlf: 935 752 250.
Se busca. A las personas que pudieran ser 
testigos oculares del accidente de tráfico 
ocurrido en fecha 3 de marzo de 2007 a las 
23.30h frente al Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac. Tel: 630 623 411 (señora Texeira).
Pis en venda. Al passeig de la Font Pudenda, 
20, 1r 1a. Amb ascensor, 3 habitacions, asso-
leiat. 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 mu-
jer. Tel. 675 152 137.

Tel. 935 726 492

anuncis gratuïts
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En el marc del Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC), l’Ajuntament oferirà 
al novembre una nova edició de les 
xerrades ‘Espai de relació familiar’, 
que s’adreça a famílies amb fills 
adolescents. La primera conferèn·
cia –tots els actes es faran de 15.15 
a 17h– serà el dia 2 a l’escola Mitja 
Costa, sobre les llibertats i els límits 
que han de posar els pares als jo·
ves. El dia 9, el Font Freda acollirà 
la xerrada ‘Aprendre a dir no’. 
El 23 de novembre, la sessió es farà 
a l’escola El Turó i girarà al voltant 
del valor de la tendresa. L’última 
conferència del cicle tindrà lloc al 
centre El Viver l’1 de desembre, so·
bre sexualitat i afectivitat en l’ado·
lescència. Les persones interessades 
a assistir a les conferències s’han de 
posar en contacte amb l’Àrea Soci·
al del consistori o bé amb l’AMPA 
dels centres educatius que partici·
pen en l’activitat.

Infants entre 0 i 3 anys. El departa·
ment de Serveis Socials inicia el 4 
de novembre el cicle de conferèn·

cies ‘Créixer amb tu’, una iniciativa 
promoguda pel Departament d’Ac·
ció Social i Ciutadania per donar 
suport pares i mares amb infants 
de 0 a 3 anys. El primer taller par·
larà sobre la importància de joc; 
el segon, el 18  de novembre, de 
l’alimentació saludable; el tercer (2 
de desembre), sobre com un fill co·
mença a formar part d’una unitat 
familiar i l’últim, el dia 16 de de·
sembre, es dedicarà a la interacció 
i la comunicació en els tres primers 

anys de vida dels infants. Totes 
les xerrades tindran lloc a l’Escola 
Bressol Municipal Can Casamada 
(Montiu, 5), de 17.30 a 19.30h. Les 
famílies interessades a participar·hi 
poden demanar més informació a 
Serveis Socials. 
El cicle de formació per a famílies 
amb infants entre 3 i 6 anys que ha·
via de tenir lloc a l’octubre, també a 
càrrec de Serveis Socials, es va sus·
pendre perquè no hi va haver prou 
demanda.

Les sessions les impulsen el Projecte Educatiu de ciutat (PEc) i Serveis Socials

ORIENTACIÓ

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ofereix dos tallers per a 
famílies amb nadons i adolescents
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Un moment de l’espectacle sobre l’estalvi energètic que es va poder veure al Kursaal

 

> Nova edició del curs d’àrab i català
La Regidoria d’Integració, Cooperació i Solidaritat va inaugurar el 6 d’octubre 
una nova edició dels curs d’àrab i català que s’imparteix al Centre Cívic La Ri-
bera, amb el suport de l’assemblea local de Creu Roja. La formació –inclosa al 
Banc de bones pràctiques de la Fundació Pi i Sunyer– vol afavorir el contacte 
dels infants d’origen immigrant amb els trets propis de la cultura d’origen | SD

> Andròmines obté un dels premis Josep m. piñol
Acció Solidària contra l’Atur ha concedit a l’associació montcadenca Andrò-
mines un dels guardons de la 13a edició del certamen Josep M. Piñol, dotat 
amb 10.000 euros, en reconeixement a la trajectòria de l’entitat a favor de la 
reinserció laboral de persones en perill d’exclusió social. El premi rep el suport 
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Andròmines 
gestiona la Deixalleria Municipal, ubicada a la Ferreria, les deixalleries mòbils i 
les botigues d’objectes de segona mà que té al polígon i a Carretera Vella | LG
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> Curs gratuït de manipuladors d’aliments
Les regidories de Comerç, Promoció Econòmica i Salut Pública i Consum or-
ganitzen el 8 de novembre, de 9 a 14h, a la Casa de la Vila un curs gratuït 
de manipuladors d’aliments adreçat a treballadors d’establiments comercials 
del sector. Les persones interessades a inscriure’s ho poden fer mitjançant el 
correu electrònic mmoya@montcada.org o per fax 935 648 521, indicant les 
seves dades personals i del comerç | PA

EdUCACIÓ AMBIENTAL

L’escola El Turó participa en el projecte Euronet 50-50

Teatre per ensenyar els 
nens a estalviar energia

El Kursaal va acollir el 5 d’octu·
bre l’espectacle infantil ‘Igrígor, la 
terra s’escalfa’, de la companyia La 
Troca, adreçat a alumnes de tercer 
a sisè de primària en el marc del 
projecte d’estalvi energètic Euro·
net 50·50. Es tracta d’un programa 
que té lloc a 50 centres educatius 
de 9 països europeus, entre els 
quals es troba l’escola El Turó. Els 
alumnes aprenen a classe com gas·
tar menys energia tenint en comp·
te alguns petits detalls. A partir del 
gener, els infants podran compro·
var quin ha estat l’estalvi energètic 
que han aconseguit durant l’apli·

cació d’aquesta i altres mesures al 
llarg del 2010. Per això, al centre 
s’ha instal·lat una petita estació 
energètica amb material divers 
com un luxòmetre, un termòmetre 
o un comptador de consum ener·
gètic que controlen els mateixos 
alumnes amb la supervisió del pro·
fessorat. L’Ajuntament, que també 
participa en el projecte, és un dels 
primers interessats a què la iniciati·
va funcioni perquè és qui paga les 
factures de la llum de les escoles 
públiques. “El 50% de l’import 
estalviat es lliura a l’escola”, va 
manifestar la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Xerrada del cicle ‘Espai de relació familiar’ que es va fer l’any passat a l’escola Reixac
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COOpERACIÓ

Un regidor de la localitat d’El Salvador, Marvin Zepeda, visita aquest mes el municipi 

montcada i Nahulingo participen 
en un pla de convivència i esport

Aconseguir que l’esport esdevingui 
una eina per afavorir la convivèn·
cia i eradicar la violència és un dels 
principals objectius del projecte en 
què treballen els ajuntaments de 
Nahulingo i de Montcada i Reixac 
i l’ong local Tazumal. Un regidor 
del consistori de la localitat d’El 
Salvador agermanada amb Mont·
cada, Marvin Zepeda, visita aquest 
mes el municipi per conèixer com 
està organitzada la Regidoria d’Es·
ports montcadenca, quins equipa·
ments i activitats coordina i la seva 
relació amb les entitats esportives, 
entre d’altres. Des del punt de vi·
sita social, el polític salvadoreny 
també vol conèixer els clubs –s’ha 
entrevistat amb els responsables de 
diverses entitats– i com les famílies 
estan vinculades a l’esport. 
“Els nostres infants han deixat 
de jugar al carrer i de somriure, 
volem tornar-los l’alegria”, ha 
apuntat Zepeda. Problemes com la 
desintegració familiar o la marxa 
dels caps de família han provocat 
que els infants i joves facin molta 

vida al carrer “i en ocasions aca-
ben entrant en una onada de 
violència fins al punt que ado-
lescents han estat capaços de 
matar adults”, ha indicat el regi·
dor de Nahulingo.

Visita institucional. Al tancament 
d’aquesta edició, les autoritats de 
l’Ajuntament de Montcada i Rei·
xac rebien, el dia 21, una delegació 
d’alcaldes de municipis d’El Salva·
dor, que visitaran diferents poblaci·
ons catalanes fins a final de mes.

Silvia Díaz | Montcada
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Marvin Zepeda (dreta) al camp de la Ferreria amb el president del CD Montcada, Tato Sanchís

 Exposició per la pau
La Regidoria d’Integració portarà 
al Centre Cívic Can Cuiàs del 2 
al 15 de novembre l’exposició 
‘Camí cap a la pau’, de Creu 
Roja. La mostra explica com el 
dret internacional humanitari afa-
voreix una resolució pacífica dels 
conflictes.  L’exposició consta de 
diferents siluetes a mida real dels 
personatges que intervenen en 
un conflice bèl·lic | SD

Silvia Díaz | Redacció

Llibre sobre 
les dones i la 
vida pública

Silvia Díaz | Redacció

Espai per 
recollir mòbils 
en desús

La planta baixa de l’edifici de 
l’Ajuntament (avinguda de la Uni·
tat, 6) acollirà un punt de recollida 
de telèfons mòbils de Creu Roja 
perquè la gent hi dipositi els termi·
nals que ja no fa servir. L’1 d’oc·
tubre,  representants de l’ong van 
rebre la donació dels 25 terminals 
que el consistori ha aportat a la 
campanya.  L’objectiu de la iniciati·
va és facilitar una solució ecològica 
i pràctica al problema dels mòbils 
en desús i els seus components. Els 
ingressos obtinguts amb la reutilit·
zació dels mòbils es destinaran a 
projectes humanitaris i socials. 

Renovació de càrrecs. L’assemblea 
de Creu Roja de Montcada, Ripo·
llet i Cerdanyola ha iniciat el pro·
cés per renovar els càrrecs i el 30 
d’octubre hi haurà la votació per 
escollir els vuit vocals del comitè 
local, càrrecs als quals poden optar 
tots els voluntaris i socis, sempre 
i quan, entre d’altres requisits, no 
tingui cap relació comercial amb 
l’ong. L’actual junta, presidida per 
Francesc Roset, està en funcions 
i ha fet una crida a la participació 
dels socis.

La psicòloga, pedagoga i exdipu·
tada al Congrés M. Dolors Renau 
presentarà el 2 de novembre a la 
Casa de la Vila (18.30h) el seu 
llibre ‘La voz pública de las muje·
res’ (Icaria Editorial, 2009), en un 
acte organitzat per la Regidoria de 
Dona i Igualtat. L’autora posa de 
relleu com el col·lectiu femení està 
treballant per eradicar la violència. 
Precisament l’1 de novembre acaba 
el termini perquè les persones que 
vulguin s’afegeixin al Pacte Ciuta·
dà contra la violència de gènere a 
través del correu electrònic oficinado-
na@montcada.org. D’altra banda, el 
22 d’octubre la Biblioteca Elisenda 
acollirà un taller d’escriptura auto·
biogràfica (17h) i el 27, es reprèn el 
cicle ‘El cafè de les dones’.

Renau visita Montcada el 2 de novembre
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El psiquiatra Joan Alvarós –co·
ordinador del Centre de Salut 
Mental de Montcada, Cerdanyola 
i Ripollet– va oferir una xerrada 
el 13 d’octubre a la Casa de la 
Vila amb el títol ‘Què sabem so·
bre salut mental?’, durant la qual 
el facultatiu va desmitificar moltes 
creences al voltant de les persones 
que pateixen una malaltia mental. 
“Aquesta patologia no és equi-
valent al  retard mental, com 
tampoc és veritat que la seva 
aparició sigui conseqüència de 
la debilitat de caràcter, ja que és 
fruit de factors genètics i psico-
socials”, va dir Alvarós, qui va re·
comanar mantenir una bona salut 
mental: “Aconsello expressar els 
nostres sentiments, pensar abans 
d’actuar, mantenir una vida 
compensada i tenir cura de la 
salut física; seguint aquestes reco-
manacions es pot arribar a gau-
dir d’una bona salut mental”. 

Percentatge elevat d’afectats. El 
psiquiatra va remarcar que aques·
tes malalties poden afectar qual·
sevol persona. De fet, a Montca·
da i Reixac n’hi ha un per cada 
80 ciutadans. El Centre de Salut 
Mental de Montcada, Ripollet i 
Cerdanyola té obertes 406 histò·
ries mèdiques de veïns de la ciu·
tat, entre les quals les patologies 
més esteses són l’esquizofrènia 
i els trastorns afectius, seguits de 

ben a prop pels problemes deri·
vats de l’ansietat. “Cada vegada 
hi ha més malalts i més joves i 
per això és molt important la 
prevenció”, va manifestar durant 
la xerrada la regidora Serveis So·

cials i Salut, M. Carmen Gon·
zález (CiU). L’acte va cloure amb 
el visionat del reportatge ‘ET, Es·
tamos tocaos’, produït per mem·
bres del club social El Roure, de 
l’Hospitalet.

SALUT

Segons el centre de salut mental, a Montcada i Reixac hi ha un afectat per cada 80 ciutadans

Sílvia Alquézar | Montcada

Els experts aconsellen l’equilibri 
per mantenir una bona salut mental
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González (esquerra) i Alvarós durant la xerrada sobre salut mental feta a la Casa de la Vila

dENÚNCIA

Marga cayuela, malalta de Pompe, continua sense medicació

Cinc anys a l’espera 
de rebre tractament

La veïna de Terra Nostra Mar·
ga Cayuela, afectada de Pompe, 
encara continua a l’espera de 
rebre tractament, malgrat que 
el seu cas ja ha estat aprovat pel 
comitè mèdic i farmacològic de 
l’Hospital de Sant Pau, després 
que la Vall d’Hebron li denegués. 
“L’últim tràmit que falta és que 
CatSalut autoritzi la despesa 
econòmica”, explica el seu ger·
mà Francesc, tot lamentant que 
els diners siguin l’entrebanc que 
està impedint frenar l’avenç de la 
malaltia. 
El cas d’aquest veïna va sortir a 
la llum pública el passat mes de 
març, quan l’Asociación Españo·
la de Enfermos de Glucogenosis 
(AEEG) va presentar a Barberà 
del Vallès la pel·lícula Medidas 
extraordinarias, basada en aquesta 
rara patologia. El Pompe, una ti·
pologia de Glucogenosi, és una 
malaltia degenerativa que atrofia 
la musculatura fins a causar la 
mort del pacient. El tractament 
que hi ha és molt car –250.000 
euros anuals– i això, en opinió 
de la família Cayuela, és el que 
ha impedit que Marga no l’hagi 
rebut malgrat que fa cinc anys 
que el demana. “Dia a dia la 
seva qualitat de vida va empit-
jorant; per a l’administració és 
una qüestió de diners i per a 
nosaltres, de vida o mort”, afe·
geix Francesc. El medicament no 

cura els pacients però sí contribu·
eix a frenar·ne els símptomes i a 
millorar lleugerament el seu estat. 
En l’actualitat, a Espanya hi ha al 
voltant de 150 persones malaltes 
de Pompe, encara que l’AEEG 
creu que la xifra podria ser major 
perquè n’hi ha sense diagnosticar.

Pedagogia. A l’espera que Marga 
comenci a ser tractada, la famí·
lia no para de picar portes i de 
fer accions perquè el seu cas no 
quedi en l’oblit. El seu germà ha 
decidit fer xerrades divulgatives 
per centres educatius, les dues 
primeres van tenir lloc el 15 d’oc·
tubre, adreçades a estudiants de 
cicles formatius de l’institut La 
Ferreria. A Facebook també ha 
creat el grup ‘Por los derechos 
del enfermo de Pompe’ en su·
port als afectats. 

Pilar Abián | La Ferreria

Francesc Cayuela, en primer terme, a La Ferreria
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La xerrada sobre salut mental for-
mava part del programa a Montca-
da amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, que també incorpora 
dues exposicions. Fins al 7 de no-
vembre es podrà visitar al Kursaal 
(Masia, 39) la mostra de pintures 
‘Expoart’, elaborada pels usuaris de 
l’entitat Cemoriba que assisteixen 
a les classes que el Club Social la 
Llum de Mollet imparteix al Cen-

tre Cívic La Ribera. D’altra ban-
da, l’exposició ‘Apropa’t a la salut 
mental’, del centre de Cerdanyola, 
Ripollet i Montcada, visitarà fins al 
31 d’octubre el Centre Cívic l’Alzina 
i des d’aquí anirà al Casal de la 
Mina (del 2 al 14 de novembre), a 
la Ribera (del 29 de novembre al 
12 de desembre) i al Casal del parc 
Salvador Allende, del 13 al 19 de 
desembre | SD

El programa d’actes incorpora dues exposicions

ELS p3, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de totes les escoles a:

Alumnes i professores de la classe de P3 ‘Les Marietes’ del col·legi La Salle
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La junta local de l’Associació Espa·
nyola contra el Càncer va instal·lar 
el 19 d’octubre una carpa al carrer 
Major coincidint amb el Dia mun·
dial contra el càncer de mama. 
La presidenta de l’entitat, Paquita 
Mañosa, acompanyada de l’alcal·
dessa, M. Elena Pérez (PSC); la 
presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), i la regidora de Sa·
lut Pública i Consum, M. Carme 
González (CiU), van penjar a la 
façana de la Casa de la Vila un llaç 
de color rosa, que simbolitza la llui·
ta contra aquesta malaltia. 
El càncer de mama és la patologia 
oncològica més comuna entre les 
dones de Catalunya. Malgrat que 
la incidència d’aquesta malaltia ha 

augmentat un 2,5% entre el 1985 
i el 2002, la taxa de mortalitat ha 
disminuït gràcies, fonamental·
ment, al progrés dels diagnòstics 
en les etapes precoces de la malal·
tia i a les millores dels tractaments. 
Actualment, el 80% de les pacients 

diagnosticades sobreviu a la ma·
laltia. Les dones entre 50 i 69 anys 
reben per carta una invitació per 
fer·se una mamografia i les que no 
hagin rebut cap convocatòria po·
den trucar i demanar cita a Sanitat 
Respon: 902 111 444.

SALUT

Un llaç rosa penjat a la façana de la casa de la Vila commemora el Dia Mundial contra la malaltia

Pilar Abián | Montcada

El tumor de mama és la principal 
causa de càncer entre les dones
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Representants de l’entitat i les autoritats municipals amb el llaç penjat a la Casa de la Vila
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La Setmana de la Gent Gran, que 
es va fer del 27 de setembre al 3 
d’octubre, ha estat tot un èxit de 
participació. La celebració va 
cloure amb un ball a càrrec de 
l’orquestra Montecarlo al pavelló 
Miquel Poblet que va comptar 
amb l’assistència de centenars de 
persones. El mateix cap de setma·
na, la instal·lació esportiva va aco·
llir diverses propostes dels usuaris 

dels dos casals de la ciutat –el del 
parc Salvador Allende i la Casa de 
la Mina– com exhibicions de play·
backs, sardanes, sevillanes, corals, 
esports i una arrossada popular. 

Manifest. El dia 1 a la tarda, la pla·
ça de l’Església va ser el punt de 
partida i arribada d’una passejada 
per diversos carrers del centre, que 
es va fer coincidir amb el Dia In·
ternacional de la Gent Gran. Des·

prés d’un berenar saludable per a 
tots els participants, dos represen·
tants dels casals –Joaquim Caste·
llví i Rosa Rafecas– van llegir un 
manifest en defensa dels drets de 
la tercera edat. Per la seva banda, 
l’alcaldessa, M. Elena Pérez (PSC), 
que va assistir a diversos actes de 
la Setmana de la Gent Gran, va 
manifestar que “el govern mu-
nicipal treballa per oferir una 
vellesa digna i segura”. 

Èxit de la Setmana de la gent gran

pARTICIpACIÓ CIUTAdANA

Els actes han coincidit amb la celebració del dia mundial dedicat a aquest col·lectiu

Sílvia Alquézar | Montcada

 

> Festa de la nova entitat ‘El pacífico’
El Club Social, Cultural y Deportivo ‘El Pacífico’, una entitat de recent creació, 
va celebrar el 9 d’octubre el Dia de la Hispanitat amb una jornada festiva que 
va tenir lloc durant tot el dia a l’escola Reixac –a la imatge. Hi va haver jocs, 
gimcanes, demostracions gastronòmiques i balls folklòrics | SD

TELEVISIÓ

‘El món a les mans’ és una producció de la Xarxa de Televisions Locals i la Diputació de Barcelona 

Una jove montcadenca participa en 
un documental sobre la immigració

La Tania Altahona, una jove colom·
biana de 13 anys que en fa 2 que viu 
a Montcada, és una de les 13 prota·
gonistes del documental ‘El món a 
les mans’, produït per la Xarxa de 
Televisions Locals (XTVL) i la Di·
putació, que parla del fet migratori 
des de la perspectiva dels infants. 
La presentació de la sèrie ve tenir 

lloc el 2 d’octubre a Barcelona. “Al 
principi em trobava una mica 
fora de lloc però ara estic molt bé 
aquí i no tinc ganes de tornar al 
meu país”, ha explicat Tania, que 
viu al carrer Major amb els seus pa·
res i un dels seus germans –el més 
gran encara es troba a Colòmbia. 
El reportatge de la jove montcaden·
ca s’emetrà el 20 de desembre –per 

diversos canals adherits a la XTLV 
i també per Internet– i al llarg de 
12 minuts, Tania explicarà la seva 
arribada a Catalunya –abans de 
viure a Montcada va estar dos anys 
a Barcelona– els seus gustos i què 
enyora de Colòmbia. Al documen·
tal hi apareixeran espais com el parc 
de les Aigües i l’institut La Ribera, 
on la jove estudia.

Silvia Díaz | Montcada

El programa d’activitats de la Setmana de la gent gran va incloure una exhibició de tai-txí, que es va celebrar al pavelló Miquel Poblet
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Tania, al centre, fotografiada amb els seus pares, Garis Altahona i Judy Rivera
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La Festa de les Cultures s’amplia aquest any a dos dies i es farà el 6 i 7 de no-
vembre a la Ribera. Una de les novetats és una cursa que tindrà lloc el primer 
dia, a les 10.30h, organitzada per la Regidoria d’Integració, amb el suport de 
la Joventut Atlètica Montcada. Els interessats s’hi poden inscriure fins al 3 de 
novembre trucant al telèfon del departament, 935 647 183 o bé en persona o 
per telèfon al Centre Cívic La Ribera (935 753 080) o enviant un missatge a les 
adreces salcazar@montcada.org o epadros@montcada.org, indicant les dades 
personals. El circuit serà de tres quilòmetres i passarà per Can Sant Joan, la 
Ribera i el centre. Hi haurà premis per als tres primers classificats | SD

> Inscripcions a actes de la Festa de les Cultures

> Taller sobre sexualitat i reproducció
La Regidoria d’Integració i Creu Roja organitzen el 25 d’octubre un taller sobre 
sexualitat i reproducció al Centre Cívic La Ribera (de 15.15 a 16.45h) a càrrec 
d’una llevadora, en el marc del programa ‘Construir l’entorn’. La xerrada està 
adreçada a tot el col·lectiu femení, especialment les dones nouvingudes. Per 
assistir a l’acte no cal fer inscripció prèvia | SD
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>Editorial
Nou expedient

¿Zona residencial?
Somos propietarios de pisos de protec-
ción oficial otorgados antes de que se 
declarara la zona de Mas Duran como 
residencial. Nuestra sorpresa es que 
los tres primeros años sólo pagamos el 
50% del recibo del IBI, que viene a ser 
unos 300 euros y, a partir del año que 
viene, tenemos que pagar 600 euros o 
más. Este cálculo está mal efectuado, 
ya que el valor catastral que viene re-
flejado en el recibo no corresponde con 
el de nuestra escritura, está incremen-
tando hasta en 40.000 euros más.
Nos gustaría que se nos escuchara y 
a quien corresponda, que estudiara y 
solucionara este cálculo, ya que actu-
almente es zona residencial pero no en 
el momento de la compra. Ya hemos 
presentado varias quejas al Ayunta-
miento, al Impsol y al catastro, sin 
recibir ninguna contestación y ya 
queda poco para el 2011 y para que 
se vuelvan a emitir recibos incorrectos. 
También puntualizar que el impuesto 
metropolitano y el de las basuras son 
excesivos, ya que ni tenemos barrende-
ros por la zona. Nos gustaría saber en 
qué se basan para declarar una zona 
residencial ya que por comodidades la 
Ribera también tiene ambulatorio cer-
cano, autobuses, parques y colegio y 
no es zona residencial y de impuesto 
metropolitano, si no estoy mal infor-
mada, pagan 6 euros, y nosotros 100 
y pico. Espero una rápida respuesta.

Carmen Barrientos
Mas Duran

Agradecimiento
En octubre del 2009 fui una de las 
afortunadas en el sorteo de los pisos 
de protección oficial en régimen de 
alquiler para menores de 35 años. 
Después de mucha espera, el pasado 
23 de marzo se nos hizo entrega por 
parte de Adigsa y del Ayuntamiento 
de las llaves. Con las primeras lluvias 

observamos que nos entraba agua por 
el descubierto que hay en los rellanos. 
Se lo comunicamos a Adigsa y no nos 
creyó. Así estuvimos hasta que el 29 
de julio se nos inundó todo el edificio.
Hartos de que Adigsa no nos hiciera 
caso sobre este tema y muchos más 
(como instalar rejas en los bajos tal 
como se comprometieron, goteras en 
el sexto...), hablamos con la alcaldesa, 
M. Elena Perez. Ella nos escuchó y nos 
remitió al director de l’Àrea Territorial, 
Albert Barenys, con el que nos reuni-
mos a los pocos días. Esa misma tar-
de la alcaldesa contactó con nosotros 
para interesarse por el tema. Tres días 
después, Adigsa vino a reparar las en-
tradas de agua y a interesarse por las 
quejas. Y tal como nos dijo Barenys, 
a la semana pasó un inspector por el 
edificio para hacer un informe. 
Sinceramente quisiera dar las gracias 
públicamente a la alcaldesa, al direc-
tor del Área Territorial y a toda la gente 
del Ayuntamiento que nos ha ayudado 
porque gracias a ellos podremos vivir 
tranquilos. Creo que el cambio de al-
calde nos ha beneficiado a todos, aho-
ra somos escuchados. Mil gracias.

S. M. M.
Mas Duran

Fins quan?
Escrivim aquestes línees davant la per-
plexitat d’haver llegit la notícia sobre 
les inundacions del 29 de juliol a di-
ferents indrets de Montcada al núme-
ro 367 del seu diari i no fer cap co-
mentari sobre la situació que patim 
els propietaris de la part baixa del 
carrer Montiu cada vegada que plou 
amb certa intensitat. Amb aquesta, ja 
són quatre les vegades que hem patit 
importants danys en el darrers anys, 
sense que cap responsable de l’Ajun-
tament s’hagi dignat a preocupar-se’n. 
La de finals de juliol va ser especial-
ment greu, amb inundacions de garat-

ges i afectacions a cotxes, ascensors i 
instal·lacions de tot tipus, valorats en 
algun cas en més de 10.000 euros.
El 17 de setembre novament, un fort 
aiguat va provocar inundacions (aquest 
cop lleus) i tampoc ningú va dirigir-se 
a nosaltres, malgrat que vam anar a 
la Policia Municipal per informar-ne. 
Què hem de fer per què algú ens faci 
cas? Qui es farà càrrec dels danys quan 
les asseguradores deixin de fer-ho, 
al·legant reiteració per un problema 
constructiu del clavegueram del car-
rer? La psicosi que ens provoca fa que, 
per sortir de cap de setmana, haguem 
d’estar informats del temps, però no 
per gaudir dels dies de descans, si no 
per saber si podem marxar o si, pel 
contrari, hem de fer guàrdia, com tan-
tes vegades. Volem una solució!

Enric Solano i 9 afectats més 
Montcada

Partido robado
El 10 de octubre nuestro equipo de 
la UE Sant Joan jugó en el campo 
del Martorelles el partido de fútbol 
de la 5ª Jornada de Liga de Segunda 
Regional. El encuentro finalizó con el 
resultado de 0 a 0, pero el marcador 
tendría que haber sido 0 a 1. Me ex-
plico. Aproximadamente en el minuto 
65 sacamos una falta cerca del área 
que fue cabeceada por nuestro central 
Cachorro, yendo la pelota al fondo de 
las mallas. El árbitro dio el gol váli-
do y nosotros lo celebramos, pero los 
jugadores del Martorelles empezaron 
a protestar pidiendo que se anulara 
porque había dado la orden de sacar 
la falta cuando el portero no había 
acabado de colocar la barrera. Lo sor-
prendente es que el árbitro aceptó las 
protestas y anuló el gol. Nosotros nos 
quedamos alucinando ante tal deci-
sión y le intentamos hacer compren-
der que estaba vulnerando totalmente 
el reglamento, ya que éste dice que 

cuando se da un gol después no se 
puede anular ya que la que prevalece 
es la primera decisión. Vamos, que re-
arbitró el partido. La gravedad es que 
tomó una decisión que no contempla 
el reglamento, demostrando su des-
conocimiento del mismo y su nula 
capacidad para arbitrar. En definitiva, 
asistimos a algo insólito. Entiendo 
que los árbitros se equivoquen porque 
son humanos, pero no que se pasen el 
reglamento por donde puedan. Y mi 
equipo, con dos puntos menos.

Sergio Escudero
UE Sant Joan

Las trescientas
En estos tiempos en los que nos toca 
vivir donde fechas electorales y prima-
rias nos bombardean hay lugar y sitio 
para la paz del alma. Me refiero al es-
pectáculo que pudimos disfrutar el 1 
de octubre en el Kurssal con motivo de 
la presentacion de la Mostra de Teatre 
de Montcada i Reixac. Jamás unos 
poemas habían dado tanto de sí. Una 
puesta en escena austera pero cuida-
da, un ambientación musical y efectos 
de sonido que nos hacían retroceder 
en el tiempo casi medio siglo, el ves-
tuario, la peluquería y el maquillaje 
de los actores nos dejaban envolver en 
un ambiente completamente creíble y 
nada teatral ni forzado. Una dramatur-
gia elaborada donde cada uno de los 
actores tenía muy definido su papel y 
una historia que a través de una radio 
antigua nos desgranaban el poemario 
elegido por Juan Ramón Masoliver en 
su antología “Las trescientas”; en resu-
midas cuentas, una noche para recor-
dar. Por favor, repetidla trescientas ve-
ces si cabe para que todos los vecinos 
que no pudieron verla puedan disfrutar 
de un evento elegante, serio y con un 
ambiente de proyección profesional.

Santiago Jiménez 
Can Cuiàs

Quan semblava que ens trobà-
vem en un període de calma 
després de dos anys en què els 
termes expedient, regulació i 
acomiadaments eren ja habi-
tuals vinculats a empreses del 
municipi com Aismalibar, Nis-
san, Acciona, Protasa, Pimeg 
4 i Tyco, una altra firma de les 
històriques s’afegeix a aquest 
llarg llistat. Barnices Valentine, 
que ja al mes de març va aco-
miadar 12 persones amb bai-
xes incentivades, ha presentat 
un ERO argumentant la baixa-
da de les vendes en un marc de 
crisi global en què, de moment, 
no hi ha signes de recuperació. 
Amb aquesta conjuntura, la 
multinacional proposa l’acomi-
adament d’una seixantena de 
persones arreu d’Espanya, la 
meitat de la planta local, que 
és la més gran de l’Estat.
L’angoixa i el nerviosisme 
s’instal·la, doncs, en aquesta 
factoria on treballen 170 per-
sones. Encara hi ha un mes 
per endavant en què la direc-
ció i el Comitè d’empresa seu-
ran a negociar les condicions 
de l’expedient, tot i que arribar 
a un acord no serà fàcil si la 
multinacional vol acomiadar 
el personal d’acord amb la re-
centment aprovada reforma la-
boral contra la qual la plantil-
la es va posicionar clarament 
afegint-se a la vaga general del 
passat 29 de setembre.
De moment, l’empresa ha 
manifestat la intenció de pac-
tar un acord satisfactori per 
a tots. Confiem que aquesta 
voluntat es mantingui fins al 
final tenint en compte que, 
donades les circumstàncies, 
s’ha de ser especialment sen-
sible amb les dures perspec-
tives que ha d’afrontar qui es 
queda a l’atur.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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el clic

goteras en el gimnasio

Según pueden ver en esta foto, el pasado 10 de octubre, 
en el partido que se celebró en el gimnasio municipal entre 
los equipos A.E.Elvira La Salle y el  EPSA, el colegiado tuvo 
que parar varias veces a consecuencia de las goteras que 
mojaban la pista, con el correspondiente peligro que esto 
conlleva para los jugadores.
Agradecería a La Veu que hiciera difusión de este proble-
ma para de esta manera, entre todos, se pudiera solucio-
nar. Gracias y un saludo. 

Francisco Retamero montcada

Envia la teva foto a som@laveu.cat Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 5 de novembre

Voldria saber qui s’encarrega de la neteja i manteniment del pas so-
terrat de l’estació de Santa Maria. L’espai sempre és brut i quan plou 
s’inunda d’aigua i de fang. D.B. Terra Nostra

La neteja i el manteniment del pas soterrat depèn de Serveis Munici-
pals mentre que dels ascensors s’encarreguen les empreses conces-
sionàries corresponents. La supervisió d’aquests treballs correspon 
als tècnics municipals. Aquests, arran de les obres de remodelació de 
l’estació, han detectat una anomalia que provoca l’inundació d’aquest 
pas i dels fossats de l’ascensor. Ara mateix, s’està treballant per tal 
de trobar-ne la solució definitiva i minimitzar les incidències als seus 
usuaris. No obstant això, agraïm aquesta petició que ens posa en avís 
vers la neteja d’aquest espai públic | Sergio Hermoso, regidor de 
Serveis Municipals (PSC)
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portaveus municipals
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro
Portaveu del PSC

La definició d’un projecte
Montcada necessita comprovar que els fets que 
faran que el somni del soterrament acabi con-
vertint-se en una realitat s’estan duent a terme. 
Aquests dies s’han mantingut reunions amb el 
secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures 
del Ministeri de Foment, Víctor Morlán, amb els 
portaveus dels grups amb representació al nostre 
Ajuntament i amb representants de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total en les que s’ha 
posat de manifest aquesta necessitat. No podem 
deixar passar l’oportunitat que ara tenim. 
Hem de fer tots els esforços i esgotar les vies per 

assolir un objectiu, no només del PSC si no de 
tot Montcada. Hem d’aconseguir, amb la col-
laboració de tothom, que s’acompleixi el conveni 
signat al 2007. Volem el soterrament de la línia 
fèrria Barcelona – Portbou al seu pas per la nos-
tra ciutat ja i no per cap caprici. Montcada es 
mereix recuperar una part de la solidaritat que 
durant moltes dècades hem demostrat envers el 
nostre país, patint infraestructures com aquesta que 
trinxen el nostre poble. També creiem que la uni-
tat dels representants polítics i la ciutadania davant 
aquest assumpte no és casual; a tots ens empeny el 

mateix motiu; la defensa dels interessos de la nostra 
ciutat i des d’aquest espai volem aprofitar per mos-
trar la nostra satisfacció per aquest fet, de vegades 
gens fàcil d’aconseguir. Ara som a l’espera d’una 
nova trobada que s’ha de produir en breu, amb Víc-
tor Morlán i el Delegat del Govern, Joan Rangel, en 
què esperem obtenir la planificació dels terminis de 
redacció del projecte constructiu, licitació e inici de 
les obres. Ho tenim a tocar de les nostres mans, vo-
lem tenir-ho definit el més aviat possible. Montcada 
no pot esperar més, el soterrament és un projecte 
important per a la Montcada del futur. 

Cuidar el patrimonio
Una ciudad es un conjunto de edificios, calles, 
carreteras, vías de tren, paisajes, costumbres, 
gastronomía, cultura... Pero, sobre todo, de 
personas, personas que no quieren olvidar el 
pasado y que quieren dar a conocer su historia. 
Son los organismos públicos los que deben ga-
rantizar el cuidado de lo público, pero en tema 
de patrimonio nuestro Ajuntament no está ha-
ciendo una buena gestión y, poco a poco, este 
va desapareciendo. En el año 2000 realizó un 
Catálogo de Patrimonio Local que luego ha de-
jado durmiendo en un cajón y no lo ha dado a 

conocer a la población. En Montcada tenemos 
edificios, que seguramente están incluídos en 
el Catálogo, que se han dejado deteriorar y para 
los que no se han previsto planes de actuación 
para evitarlo. Algunos de estos edificios ya son 
propiedad del Ajuntament y podrían albergar por 
ejemplo: una Escuela Taller (Torre Bombita, en 
el polígono industrial de la Ferrería), o el Museo 
Municipal (Vista Rica, en Montcada Centro). 
Otros son privados y se deberían reconocer, 
de manera que tuvieran acceso a ayudas en el 
mantenimiento de fachadas o  bonificaciones 

fiscales. Como en otras ocasiones, cuando el 
Ajuntament no realiza su trabajo, la ciudadanía 
es la que se mueve y a través de plataformas o 
asociaciones actúa. En este caso hay que agra-
decer el trabajo de personas, asociaciones y, 
muy especialmente, la Fundación Cultural, para 
dar a conocer el Patrimonio existente en Mont-
cada, mediante exposiciones, publicaciones, 
visitas guiadas... Cuidemos nuestro pasado y 
mantengamos viva nuestra historia, que no ten-
gamos que lamentar mañana lo que no hicimos 
ni ayer ni hoy.

Deudas, deudas y más deudas
Ésta es la herencia que nos dejan los gobiernos so-
cialistas: deudas, deudas y más deudas. El aumento 
de impuestos, los recortes sociales, las prohibiciones, 
las multas lingüísticas, los viajes oficiales, el derroche 
y malbaratamiento de los recursos públicos... cons-
tituyen el resumen de la herencia de los gobiernos 
participados por socialistas. Los incumplimientos, 
y las promesas en vano son características propias 
de este gobierno, insensibles con Montcada y con 
sus ciudadanos: ni hospital Ernest Lluc, ni residencia 
para nuestra gente mayor, ni puestos de trabajo, ni 
oportunidades para los jóvenes y para los emprende-

dores, retrasos en los presupuestos de las mejoras 
en los barrios... Y ahora, la paralización en las obras 
de soterramiento de la línea ferroviaria de Portbou. 
Aprovecho estas líneas para felicitar a la Plataforma 
que incansablemente lucha porque esta obra se 
lleve a cabo, tal y como estaba previsto, pero ahora 
con los recortes también en las inversiones, mucho 
nos tememos que ésta se anule. La Plataforma ha 
servido para tirar del carro y para liderar una reivin-
dicación necesaria para los vecinos de Montcada y 
siempre huérfana de liderazgo político. El gobierno 
municipal no sabe y no contesta. Creen que con una 

carta y una excursión está todo hecho. Y en política 
hay que trabajar bastante más que eso, hay que ser 
más exigentes y tomarse las cosas en serio. 
Tengo la sensación de que a alguien le viene muy 
grande el traje y los experimentos se hacen en épo-
cas de vacas gordas ya que en estos momentos de 
profunda crisis económica en que las familias y las 
empresas están pasando grandes penurias, hay que 
ser más rigurosos y responsables que nunca porque 
los socialistas sólo han sabido empobrecer y endeu-
dar más a los ciudadanos, en lugar de generar traba-
jo y, por tanto, riqueza para levantar a nuestro país.

Del superàvit, al dèficit
L’actual situació de crisi econòmica dificulta la su-
pervivència de petites i mitjanes empreses que te-
nen moltes limitacions de tresoreria, que es veuen 
afectades per un augment dels impagaments i de 
la morositat i que funcionen amb gran dependència 
del crèdit. Per fer front a aquesta situació, el govern 
de l’Estat va aprovar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
que estableix mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. Pel que fa als contractes 
del sector públic, aquesta llei simplifica el procedi-
ment de reclamació enfront de l’Administració en 
cas de morositat i redueix els terminis de pagament 

de l’Administració. A final del 2010 el termini màxim 
serà de 55 dies i aquest termini s’anirà reduint al llarg 
dels anys fins arribar a un màxim de 30 dies al gener 
del 2013. Aquesta llei, aprovada amb el consens de 
tots els partits, és imprescindible per a la viabilitat de 
moltes empreses. El seu compliment comportarà, a 
més, un estalvi per a les administracions, que deixa-
ran de pagar els interessos que es poden reclamar 
una vegada sobrepassats els terminis establerts. 
Pel que fa a Montcada, els proveïdors cobren amb 
molts mesos de retard, fet que ha posat contra les 
cordes empreses que donen servei a l’Ajuntament. 

El responsable d’Hisenda, Joan Maresma, en una 
pregunta feta per Esquerra al Ple, va fer palès que 
Montcada no podrà donar compliment a aquesta 
llei i, tot i així, a sobre es vanagloria dels deures fets 
amb l’aplicació del pla d’austeritat, que diu que posa 
l’Ajuntament en una bona situació i que permetrà 
continuar endeutant-se per fer les inversions previs-
tes. Això recorda quan els seus homòlegs de CiU 
van acabar el mandat en el Govern de la Generalitat, 
el Sr. Artur Mas va dir que deixaven la Generalitat 
amb 200 milions de superàvit i una auditoria poste-
rior va revelar gairebé 1.200 milions de dèficit.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

montcada en positiu: A+A+A+A+A
Tothom coincideix que aquesta greu crisi econò-
mica i financera que pateix el país serà llarga i 
d’efectes devastadors per a la economia real.
També tothom coincideix que res tornarà a ser 
com abans. Que les relacions entre els agents 
econòmics, l’empresa i els treballadors ha de 
canviar radicalment.
També els ajuntaments hem de fer una aposta 
decidida per aquest canvi que s’està produint 
sense punt de retorn. 
Per això, des de CiU creiem que les administra-
cions públiques també han de  afrontar i donar 

resposta als reptes de futur per superar la crisi. 
Proposem la recepta de les cinc A:
Austeritat en la gestió dels recursos disponibles, 
sense pujar impostos.
Aprimament en la estructura de l’administració, 
més eficient i més eficaç.
Agilitat en el pagament a les empreses que pres-
ten serveis a l’administració
Avaluació de la gestió municipal amb criteris de 
sostenibilitat dels serveis.
Autoritat per aplicar les 4A abans descrites, amb 
lideratge i convenciment.

En una ciutat en què patim un 18% d’atur, un 
30% de fracàs escolar, un 40% d’atur juvenil i 
amb greus dificultats de la gent de més de 50 
anys per trobar feina, la nostra única prioritat és 
aixecar econòmicament la nostra ciutat i el nos-
tre país.

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Musical ‘33’
Del Grup de Teatre 
de La Salle Montcada

23 i 24 d’oCtuBrE, 22h i 18h
tEAtrE dE LA SALLE

31 d’oCtuBrE, 9h
Punt dE SortidA: LoCAL dEL CEAv

22 l divendres
Taller. De màscares de terror de Ha-

lloween. Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cí-

vic de Can Cuiàs.

Teatre. ‘Troianes’, del Taller de Teatre 

dels cursos de Cultura. Hora: 22h. Preu: 

4 euros.

23 l dissabte
Inauguració. De la nova zona d’atletisme. 

Hora: 10h. Lloc: Antic camp de futbol 

de la Ferreria.

Fira. De la Tardor. Hora: De les 10 a les 

21h (també el dia 24) Lloc: carrer Ma-

jor.

Teatre. ‘33’, del Grup de Teatre La Salle. 

Hora: 22h (també el 24 a les 18h). Lloc: 

Teatre de La Salle.

24 l diumenge
Tradicions. Ballada de sardanes amb la 

cobla Premià. Hora: 12h. Lloc: Plaça de 

l’Església.

Teatre. ‘Vida y milagros del padre Be-

nito’, del grup Sayuc. Hora: 19h. Lloc: 

Kursaal. Preu: 4 euros.

25 l dilluns
Xerrada. Sobre salut sexual i reproduc-

tiva  adreçada a dones nouvingudes. 

Hora: 15.15h. Lloc: Centre Cívic La Ri-

bera.

27 l dimecres
Cinefòrum. ‘El secreto de Vera Drake’, 

dins de l’espai El Café de les Dones. 

Hora: 17h. Lloc: Casa de la Vila. 

29 l divendres
Hora del conte. ‘Embolica la troca’, a 

càrrec  d’Aurora Rincón. Hora: 18h. 

Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Festa. De la Castanyada. Hora: 23h. 

Lloc: Casal Popular El Brot (Carretera 

Vella, 52).

30 l dissabte
Halloween. Passatge del terror ‘Dimonis 

o àngels’. Hora: De 16 a 23h (també el 

31 amb al mateix horari). Lloc: Centre 

Cívic Can Cuiàs (veure més informació 

s la pàgina 24).

31 l diumenge
Sortida. Caminada ‘Encerclem Collsero-
la’. Hora: 9h. Lloc: CEAV (Bateria, 29).

1 l dilluns
Exposició. De fotografia ‘Formes 
d’humanitat’ de Valerio Perini.Lloc: Anti-
gues Escoles de Mas Rampinyo. 

2 l dimarts
Xerrada. ‘L’adolescència: llibertats i lí-
mits’. Hora: 15.15h. Lloc: Escola Mitja 
Costa de Terra Nostra.

Presentació. Del llibre ‘La voz pública de 
las mujeres’, de M. Dolors Renau. Hora: 
18.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Exposició. “Camí cap a la pau”. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: 
Creu Roja Catalunya amb el suport de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

4 l dijous
Presentació. De les noves parelles lin-
güístiques de l’SLC. Hora: 19h. Lloc: 
La Unió de Mas Rampinyo (Avinguda 
Catalunya 16-18).

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26

22 23 24

29 30 3126 27 2825

1

Guix Recasens Recasens

pardo Guix GuixRivas Duran VilaRelat 

J.VilaRelat Rivas DuranV.Nieto

3 54
pardo pardo

6 7

         octubre/novembre

Encerclem Collserola
Organitza: Centre d’Espeleologia 

Alpí Vallèsa (CEAV)

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

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

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

Exposició

DE pINTUrA DE 
pLANAS DOrIA
Fins al 28 de novembre 

Exposició de 
pintura de 
Kim Soler

Fins al 14 de novembre 

Teatre 
TrOIANES
del Taller de Teatre de cultura
22 d’octubre, a les 22h

sala 
principal

TEATrE
ViDA Y MiLAGROS 
DEL pADRE bENitO
Grup de teatre Sayuc
24 d’octubre, 19h
Sala Joan Dalmau

Exposició  
pintura d’usuaris de cemoriba
Fins al 7 de novembre 
Sala Sebastià Heredia

2
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I FESTA dEL pATRIMONI CULTURAL

L’organització fa un balanç positiu i anuncia 
que l’edició vinent abordarà l’època romana

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

FI DE LA gIrA ‘mANDArINA’
La Pegatina començarà a gravar 
el seu tercer treball discogràfic

pàg. 22

prEpArATIUS DE HALLOwEEN
El Col·lectiu de Joves C4 organitza una 
nova edició del passatge del terror
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Durant la tarda de dissabte el grup Ibercalafell va fer visites guiades a un simulacre de poblat ibèric per acostar-se a la seva forma de vida

“Estem contents de com ha 
anat, tot i que farem alguns 
canvis, i ja pensem en la pro-
pera edició que estarà dedi-
cada exclusivament a l’època 
romana”. Aquesta és la valo·
ració que ha fet el president de 
l’AV de Montcada Centre, Dani 
Moly, de Som Patrimoni, la I 
Festa del Patrimoni Cultural de 
Montcada i Reixac que ha orga·
nitzat els dies 16 i 17 d’octubre 
i que ha tingut com a principal 
escenari el carrer Major. Aques·
ta edició s’ha titulat ‘Dels orí·
gens a l’actualitat’ i ha proposat 
un recorregut per la història del 
municipi, des de la fundació del 
poblat ibèric de Les Maleses 
fins a temps més recents, quan 
Montcada era un poble dedicat 
a l’agricultura i la ramaderia. 

Dinar medieval. Precisament, 
l’exposició d’animals de granja 
va ser una de les propostes més 
exitoses del programa. També 
van tenir força públic els jocs 
medievals a càrrec de l’entitat 
de difusió cultural Aura, les 
sardanes, els gegants i el dinar 

medieval del diumenge, que va 
congregar prop de 300 comen·
sals i va comptar amb l’animació 
teatral del grup Pendragon. En el 
programa del dissabte van des·
tacar dos actes: la recreació d’un 
poblat iber a càrrec del grup de 
reconstrucció històrica Iberca·
lafell i el debat inaugural, en el 
qual van participar la directora 
del Museu, Mercedes Durán, els 
especialistes en història i cultura 
local Elisa Riera i Josep Capella, 
i l’historiador Jaume Alcázar, que 
va formar part de l’equip que 
l’any 2000 va fer el Catàleg de 
Patrimoni Local, un document 
que, 10 anys després, es troba 
paralitzat a la Diputació.
Els especialistes consideren que 
l’administració no té prou sen·
sibilitat cap al patrimoni, tot i 
n’és el principal responsable. El 
president de l’Àrea Econòmica 
del consistori, Joan Maresma 
(CiU), present a l’acte, va dir 
que “si el Catàleg de Mont-
cada no ha tirat endavant 
és per una qüestió jurídica i 
també econòmica, ja que el 
patrimoni en moltes ocasions 
està en mans de privats”.  Per 
últim es van fer propostes com 
ara la creació d’una comissió del 
patrimoni formada per entitats i 
ciutadans o establir un sistema 
perquè la gent identifiqui els ele·
ments de significació històrica 
quan hi passi pel davant. 

La fira d’animals de granja i el dinar medieval del diumenge van ser les propostes del programa que més públic van atraure

Laura Grau/Silvia Díaz | Montcada

El Catàleg del Patrimoni 
Local està paralitzat a 
la Diputació des de fa 
més de 10 anys 

La plaça Francesc Macià de Mas 
Rampinyo va ser escenari del Co-
rrellengua 2010 –inclòs a la festa 
Som Patrimoni–, que va tenir lloc 
el 16 d’octubre i va consistir en un 
correfoc a càrrec dels Diables de 
Can Sant Joan (a la foto) i la lectura 
del manifest en defensa del català a 
càrrec de Xavier Paredes, de l’Abi, 
una de les entitats de la Coordina-
dora d’Associacions per la llengua 
(CAL), promotora del Correllengua. 
L’acte va cloure a La Unió amb un 
sopar multitudinari | SD

> El Correllengua, 
a mas rampinyo
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Kim Soler fa ‘grans’ les 
petites coses de la vida

No és habitual que fruites i 
verdures siguin protagonistes 
d’una exposició de pintura, 
però és la manera que ha triat 
el pintor Kim Soler (Barcelona, 
1951) per homenatjar “petites 
coses de la nostra vida quo-
tidiana a les quals sovint no 
atorguem la importància que 
tenen realment”, va explicar 
l’artista durant la inauguració 
de la mostra, feta el 19 d’octu·
bre a a la Casa de la Vila amb 
la presència de la regidora de 

Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
i l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC). No deixen indiferent a 
ningú les pomes gegants o les 
espectaculars magranes que 
sem blen fotografies de la reali·
tat. “Em diuen que sóc hiper-
realista, però no m’importen 
les etiquetes, faig el que em ve 
de gust”, va dir. Una altra part 
de l’exposició són al·legories 
sobre temes com la primavera 
i la nit que formen part d’una 
mostra que l’autor va fer a Ca·
dis, on viu des del 2005. 

L’artista exposarà  a la casa de la Vila fins al 14 de novembre

D’esquerra a dreta, la regidora de Cultura, Amèlia Morral, Kim Soler, i l’alcaldessa, M.Elena Pérez 

La pegatina començarà la gravació 
del seu tercer treball al novembre
La banda montcadenca va cloure la seva gira ‘Via Mandarina’ a cerdanyola del Vallès 

Després d’una llarga gira per 
Espanya, Europa i Amèrica 
del Nord, La Pegatina grabarà 
el seu tercer treball durant el 
mes de novembre als estudis 
de Music Lan, a Avinyonet de 
Puigventós (Girona) –habitual 
d’artistes com Macaco, Serrat i 
Fito. Les principals novetats se·
ran la incorporació de la bate·

ria –que fins ara només s’afegia 
als directes– i la introducció de 
noves llengües com l’euskera, 
l’anglès i el francès, a més del 
català, el castellà i el gallec. Al·
guns dels temes del nou àlbum 
ja es van  poder sentir al darrer 
concert de la gira fet a Cerda·
nyola el 18 d’octubre.  L’actua·
ció va ser seguida per 7.000 
persones i va comptar amb les 

col·laboracions d’artistes d’al·
tres grups com La Troba Kung·
fú i Txarango. La previsió és 
que el nou disc vegi la llum 
al març. Es podrà descarregar 
lliurement des del web del grup 
que en la pròxima gira aspira 
viatjar a Llatinoamèrica, conti·
nent des d’on s’han fet la meitat 
del milió de descàrregues que 
ha tingut ‘Via Mandarina’.

Tot i ser l’últim concert de la gira, amb més d’un centenar de directes, La Pegatina no ha perdut l’energia que la caracteritza a dalt de l’escenari
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Laura Grau | Montcada

Dos membres de l’Agrupació 
Fotogràfica de Montcada i Rei·
xac (Afotmir), Juan Antonio 
Munuera i Cosme Oriol, han 
resultat premiats en un certa·
men internacional organitzat 
per l’Associació de Fotògrafs 
de la Xina i per l’Ajuntament 
de Changsha, una ciutat de la 
província de Junán. Munuera 
ha obtingut una medalla d’or i 
Oriol, una de plata, a més de 

mencions d’honor. Tots dos 
han viat jat a Changsha per 
assistir a la cerimònia de lliu·
rament de premis que tindrà 
lloc el 22 d’octubre. El guardó 
consisteix en una gira fotogràfi·
ca que els durà a les muntanyes 
on es van filmar les escenes de 
la pel·lícula ‘Avatar’ i a un po·
ble d’origen medieval. “És un 
privilegi tenir l’oportunitat 
de conèixer la Xina gràcies a 
aquest premi”, ha dit Oriol.

Juan a. Munuera i cosme Oriol recolliran el premi a changsha

‘Barrio y tranvía’ és la foto que li ha merescut la medalla d’or al montcadenc Juan A. Munuera

FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció
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Luis Robisco Group farà un concert 
gratuït el 23 d’octubre a l’Auditori 
Municipal (20h). La banda de 
jazz que lidera el prestigiós músic 
–que domina la guitarra flamenca i 
l’elèctrica– presenta el seu nou tre-
ball ‘Unexpected Evolution’, on po-
dem trobar des de pulsions punk, 
fins al ritme flamenc i els clàssics 
del jazz, melodies elegants i senzi-
lles que han fet del grup un nom 
imprescindible en els festivals de 
jazz més importants| LR

> El grup de jazz 
de Luis robisco 
actua a l’Auditori
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Un concurs xinès premia 
dos autors de l’Afotmir

Laura Grau | Montcada
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La poesia és un gènere minori·
tari però amb un públic fidel i 
entusiasta, com ha quedat de·
mostrat als actes que s’han fet 
a Montcada durant l’octubre 
dintre del cicle Poeticae –orga·
nitzat per la Regidoria de Cul·
tura i la Fundació Juan Ramón 
Masoliver. “Per ser la primera 
vegada que dediquem un cicle 
a la poesia, estem contents de 
la resposta i tenim la intenció 
de repetir l’any vinent”, ha dit 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU). El programa ha 
combinat propostes de grups 
professio nals com L’Arrenca·

cors  o la de Fina Rius, amb 
espectacles de grups de teatre 
amateurs com Dèria Teatre i re·
citals, com el que van protago·
nitzar els poetes Àlex Susanna, 
Teresa Colom, Josep Pedrals i 
Cèlia Sánchez·Mustich. Una de 
les propostes més novedoses va 
ser la marató de lectura que es 
va fer a l’Auditori i en la qual 
va participar una quarantena 
de persones. 

Obra coral. L’aposta més arris·
cada va ser ‘Las Trescientas’, 
una obra coral dirigida pel 
professor Climent Sensada que 
aglutina 16 actors de diferents 

grups de teatre locals. Estre·
nada al Kursaal l’1 d’octubre, 
l’espectacle dramatitza poemes 
de l’antologia que Masoliver 
va publicar als anys quaranta. 
Tot un exercici d’originalitat 
i domini de l’escena que va 
demostrar que poesia i teatre 
poden formar una excel·lent 
combinació. ‘Las Trescientas’ 
també va servir per inaugurar 
el cicle Montcada a escena que 
permetrà veure l’obra ‘Troia·
nes’, el 22 d’octubre a l’Audito·
ri (22h) i ‘Vida y milagros del 
Padre Benito’, el 24 al Kursaal 
(19h), una comèdia d’embolics 
del grup Sayuc.

ESpECTACLES

Cultura anuncia que farà la segona 
edició del poeticae la pròxima tardor  
El primer cicle de poesia ha comptat amb la participació de grups professionals i amateurs
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‘Fuera pijamas’ explora el 
costat fantàstic de la vida

L’escriptor Antonio Serrano 
(Cadis, 1965) va presentar el 15 
d’octubre a la Casa de la Vila el 
seu primer llibre de ficció ‘Fue·
ra pijamas’. Editat per Debarris 
i format per 80 microrelats, la 
publicació d’aquest volum era 
part del premi del concurs ‘El 
Basar’ de Montcada Comuni·
cació que l’autor va guanyar al 
2009. Els textos que apareixen 
al llibre tracten temes diversos i 
els denominadors comuns són 
el sentit de l’humor i la doble 
lectura. Segons l’autor “la vida 
real és plena de situacions 
que poden resultar fantàsti-
ques, només cal aplicar una 
deteminada mirada a les co-
ses que ens envolten per des-
cobrir-ho”, va explicar l’autor. 
L’escriptora i crítica literària 

Sònia Hernández –membre del 
jurat– va destacar “l’acurada 
prosa de Serrano i la sim-
bologia de base clàssica que 
s’intueix entre línies”. 

Supressió temporal. El gerent de 
Montcada Comunicació, Lluís  
Maldonado, va lamentar la su·
pres sió del Premi, que enguany 
hagués arribat a la setena edi·
ció. “Esperem poder-lo re-
prendre quan millori la con-
juntura econòmica”, va dir. 
L’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), va cloure l’acte felicitant 
l’autor per la seva obra i el ju·
rat i l’equip de Montcada Co·
municació per la feina feta. La 
portada del llibre, que ja està a 
la venda al preu de 10 euros, és 
obra de la montcadenca Jessica 
Vega, de 17 anys. 

pREMI dE MICRORELATS ‘EL BASAR’

Silvia Díaz | Montcada

L’autor antonio Serrano presenta el seu primer llibre de ficció

Una de les escenes de l’espectacle coral ‘Las Trescientas’ en la què participen 16 actors de diferents grups de teatre de Montcada i Reixac

Antonio Serrano, parlant del seu llibre, acompanyat de la crítica i periodista Sònia Hernández

Laura Grau | Montcada
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TOTS SANTS I CASTANyAdA

El terror gòtic s’apodera del Centre 
Cívic Can Cuiàs per Halloween
al voltant de 40 persones participaran en la recreació d’una església i un cementiri abandonats

Els 30 i 31 d’octubre el Centre 
Cívic Can Cuiàs es transforma·
rà en una església abandonada 
i un cementiri sinistre poblat 
d’ànimes torturades amb inten·
cions malèvoles. La nova edició 
del passatge del terror de Can 
Cuiàs, que organitzen conjun·
tament la Regidoria d’Infància 
i Joventut i el Col·lectiu C4, 
porta per títol ‘Dimonis o àn·
gels’ i posarà a prova un any 
més la capacitat sorpresiva dels 
visitants. Al voltant de 40 per·
sones, entre actors, muntadors 
i maquilladors faran possible 
aquesta nova cita amb el terror 
que enguany portarà l’etiqueta 
de “gòtic”, segons han explicat 
fonts del Col·lectiu C4. Com 
sempre es faran dos passis cada 
dia, un de 16 a 18h per als nens 
menors de 12 anys, i un altre, 
de 18 a 23h, per a la resta de 
públic.

Altres propostes. Són moltes les 
entitats que celebren la festa de 

la castanyada per als seus socis. 
Algunes associacions de veïns 
com Font Pudenta i Can Po·
mada s’afegeixen a la tradició i 
també ho fan els centres cívics 
i els casals de gent gran. El ma·
teix CC Can Cuiàs proposa 
un taller de màscares de terror 
el 22 d’octubre a les 17.30h, 
gratuït  i obert a tothom. També 

n’hi haurà un altre al mateix dia 
al CC l’Alzina de Terra Nostra 
(Núria, 73) que el 29 a la tarda 
proposa per als més petits una 
sessió de maquillatge de fanta·
sia i de contes de por. El 29 a 
la nit el Casal Popular ‘El Brot’ 
anima els més joves a participar 
a la seva festa (a les 23h, a Car·
retera Vella, 52).

Laura Grau | Redacció

Dos membres del passatge del tren sinistre en que es va convertir el CC Can Cuiàs al 2009
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La matrícula infantil baixa 
però és manté la d’adults

Al voltant de 300 alumnes s’han 
inscrit als cursos i tallers de la 
Regidoria de Cultura, que van 
començar a principi d’octubre 
a diferents equipaments muni·
cipals. Les polítiques de conten·
ció pressupostària han impedit 
augmentar l’oferta de cursos, 
que s’ha mantingut igual que la 
de la temporada anterior amb 
una única novetat, el curs adre·
çat a joves interessats a tocar 

en una banda de rock, que es 
fa al Kursaal (els dimecres de 
19.30h a 21.30h). Segons la 
coordinadora dels cursos, Tere·
sa Silva, “s’han obert tots els 
tallers ofertats, encara que no 
tots els grups programats per 
a cada curs”. També s’ha notat 
una disminució de la matrícu·
la infantil –circumstància que 
ja es va produir l’any passat–, 
mentre que la de joves i adults 
és manté estable.

L’oferta no s’ha augmentat degut a la contenció econòmica

El professor del taller de grup de rock, donant unes indicacions a un dels seus alumnes 

CURSOS I TALLERS dE CULTURA

Laura Grau | Montcada
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el retro-visor
Jaume Alcázar

Fundació Cultural

Al febrer del 1916 es va constituir 
a Montcada i Reixac el Sometent 
Armat, una organització no pro-
fessional de gent armada que feia 
funcions de defensa i protecció 
civil. El seu origen és medieval i 
es troba en la Sagramental, que 
era un pacte de germandat en-
tre diversos pobles per garantir 
la seva seguretat. La convoca-
tòria de la Sagramental es feia 

en moments de perill, al so del 
corn, toc de trompetes o repic 
de campanes. D’aquí la paraula 
sometent (“metent so”) que es 
va popularitzar a partir del segle 
XVI. Al 1716 aquest cos civil va 
ser suprimit pel Decret de Nova 
Planta per tornar a ser restaurat 
al 1856 amb el nom oficial de 
Sometent Armat de la Munta-
nya de Catalunya i amb el lema 

“Pau, pau i sempre pau”, fins al 
1978, quan va ser abolit defini-
tivament.  A Montcada, quan el 
campanar de Santa Engràcia to-
cava a sometent, els caps de fa-
mília, armats, es concentraven a 
la plaça de l’església per escoltar 
les instruccions del caporal: calia 
formar patrulles i organitzar la de-
fensa de la vila davant l’amenaça 
de bandolers o malfactors.

El Sometent, a toc de campana
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Membres del Sometent de Montcada i Reixac acompanyats d’autoritats i oficials del Sometent Armat de Catalunya, davant de l’estació de França

Aquesta organització no professional estava formada per veïns que feien la funció de defensa

El professor Josep Dorca, impartint una de les classes que ofereix l’SLC a la Casa de la Vila
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La reducció de cursos ha 
deixat fora 44 persones

SERVEI LOCAL dE CATALÀ

L’acte de les parelles lingüístiques tindrà lloc el 4 de novembre 

Un total de 140 persones s’han 
inscrit als cursos de català pre·
sencials i a distància  que ha 
ofertat enguany el Servei Local 
de Català (SLC). Els problemes 
pressupostaris han obligat a re·
duir de 7 a 5 els cursos de nivell 
elemental, intermedi i suficièn·
cia i han impedit l’organització 
de cursos de nivell bàsic per 
a nouvinguts –excepte el que 
es fa a la Ribera per iniciativa 
de l’Associació Marroquí de la 
Integració i Intercanvi Cultu·

ral, que ha aconseguit un ajut 
per a aquesta finalitat per part 
de la Secretària d’Immigració 
de la Generalitat. Aquestes 
reduccions  unides a l’augment 
de la demanda, han provocat 
que 44 persones s’hagin quedat 
sense plaça, sobretot de nivell 
bàsic i a distància. També hi ha 
hagut demanda de cursos de 
nivell superior que s’ha derivat 
a fora. El 4 de novembre es pre·
sentaran les noves parelles lin·
güístiques a la seu de La Unió 
de Mas Rampinyo (19h).

Laura Grau | Montcada
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La Salle masculí ha confirmat 
el seu bon inici de competició 
en obtenir el 16 d’octubre al 
pavelló Miquel Poblet la quarta 
victòria consecutiva, en supe·
rar el Sant Quirze –fins llavors 
líder de la Lliga Catalana– per 
28 a 24. Els homes de Dídac de 
la Torre van manar en el mar·
cador des del principi i, fins i 
tot, van assolir una renda de sis 
gols gairebé al final de la prime·
ra part, que va acabar amb el 
resultat de 14  a 9. A la represa, 
només hi va haver un moment 
d’incertesa quan, a falta de cinc 
minuts, el rival es va col·locar 
a tan sols un gol de diferència, 
però “vam saber reaccionar 
ràpid”, va apuntar el tècnic, 
qui ha destacat que la clau de 
la victòria va ser “el bon joc 
defensiu i l’efectivitat del con-
traatac”. 

Altres triomfs. L’equip, que man·
té una mitjana de 30 gols per 
partit, també va sumar dues vic·
tòries importants contra rivals 
de dalt a les darreres jornades. 
Els montcadencs van guanyar a 
la Roca per 28 a 30 en un matx 
molt emocionant de principi a 
fi. Una setmana abans, el con·
junt lasal·lià va vèncer el Sant 
Cugat per 34 a 27, tot i tenir 
moltes baixes per lesió. “Hem 
resolt els problemes que te-

níem en defensa, estic molt 
content de l’evolució que està 
fent la plantilla”, ha indicat 
l’entrenador. 
L’actual líder de la competició 
és el Pardinyes de Lleida, l’únic 
equip que ha superat fins ara els 
montcadencs. El pròxim rival 
serà el Granollers a domicili, a 
la desena posició amb 3 punts. 
La Salle és al tercer lloc amb 8 
punts, empatat amb el Banyoles 
a un del primer classificat. Per 
al capità del conjunt local, Xavi 
Benítez –ja recuperat de la seva 
lesió–, “hem de guanyar tots 
els partits de casa si volem 
complir l’objectiu de quedar 
entre els primers de la tau-
la”, ha manifestat el jugador, 
qui opina que la plantilla està 
oferint un bon nivell en l’inici 
de la lliga.

Sílvia Alquézar | Redacció
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BàSQUET
El Valentine fitxa el tècnic 
Boris Balibrea en substitució 
del tàndem Cortés-Rius

ÈXIT EN TAEKwONDO
El trio sincronitzat de veterans del 
Lee Young guanya la medalla de 
bronze al Mundial de tècnica 

pàg. 28 pàg. 28 

La Salle confirma el seu bon joc 
amb quatre victòries consecutives
El conjunt montcadenc és a la tercera posició de la Lliga catalana amb 8 punts, empatat amb el Banyoles
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L’extrem dret Àlex Expósito fa un llançament a un dels partits disputats a casa per La Salle

FUTBOL FEMENí

Laura Grau  | Redacció

L’EF montcada 
obté el primer 
triomf davant 
el manresa

L’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada ha aconse·
guit la seva primera victòria a 
la lliga. Va ser el 10 d’octubre 
contra el Manresa al camp mu·
nicipal de Can Sant Joan per 
3 a 2. Tot i les discutibles de·
cisions arbitrals –la plantilla va 
considerar injust un penal al fi·
nal de partit i una targeta groga 
immerescuda– “les jugadores 
van mantenir la compostura 
i l’amor propi fins al final” 
ha explicat l’entrenador, Anto·
nio Moya, qui s’ha mostrat op·
timista pel futur de l’equip. 
A més de la baixa per motius 
personals de la capitana Geor·
gina Vendrell, l’equip també 
va notar les absències per le·
sió de Flequi i Aída. El partit 
que l’Escola havia de jugar a 
Cerdanyola el dia 17 es va sus·
pendre en senyal de dol per la 
mort d’un jugador del planter 
del club vallesà.

El femení de l’EF va guanyar el Manresa
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  La Salle Iste supera el Barberà per 14-23 en el debut a Primera Catalana

La Salle Iste ha començat amb bon 
peu a Primera Catalana en supe-
rar amb contundència el Barberà 
per 14 a 23. Les montcadenques, 
dirigides una temporada més per 
Esperanza Hoyos, van dominar el 
marcador des del primer moment, 
sortint molt fortes en defensa i apro-
fitant els contraatacs.  “Pensàvem 
que seria un rival més fort”, re-
coneix la jugadora de La Salle Iste 

Marta Casajuana. El conjunt local ha 
mantingut el mateix bloc de la cam-
panya anterior amb la incorporació 
de la central Ana Ramos, que havia 
jugat a la selecció catalana tot i que 
ara portava un any sense equip, i la 
portera Ester Sagarra, que prové del 
juvenil del Pau Casals de Sabadell. 
També ha començat a entrenar la 
montcadenca Núria Sánchez, que 
ha fet un parèntesi d’una temporada 

per motius professionals. L’objectiu 
de La Salle Iste és “guanyar la lliga 
per consolidar-nos com a bloc i ju-
gar la campanya següent a la Lliga 
Catalana”, ha indicat l’entrenadora. 
L’equip, que ha quedat enquadrat al 
Grup Segon, té les il·lusions posades 
a “millorar la temporada passada”, 
quan el conjunt d’Hoyos es va que-
dar a les portes de vèncer a la lliga i 
a la Copa Catalana | SA 
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Els verds reivindiquen que no són la ventafocs del grup

El CD Montcada va protagonit·
zar el 17 d’octubre la sorpresa de 
la jornada a Primera Catalana. 
Els homes d’Iván Rodríguez 
van guanyar al camp del Pe·
ralada, el tercer classificat amb 
14 punts, per 1·2. El rival es va 
avançar en el marcador als pri·
mers cinc minuts però, a falta 
de 10 per al descans, Heras va 
empatar a un amb un xut des de 
fora de l’àrea. Als cinc minuts de 
la segona part, Salvanyà va po·
sar l’1 a 2 amb un gol fruit d’un 

contraatac. A partir d’aquí, el  
CD Montcada va defensar el re·
sultat i, a partir del minut 80, va 
patir de valent perquè l’àrbitre 
va expulsar Salvanyà per doble 
amonestació. “Estem molt con-
tents del resultat, crec que ha 
estat clau el fet de saber jugar 
en equip, deixant de banda les 
individualitats”, va destacar 
Rodríguez.
El conjunt montcadenc venia de 
perdre contra el Vilassar per 0·1 
i d’empatar a un gol contra el 
Gimnàstica Iberiana a domicili 

i davant el Tortosa a l’estadi de 
la Ferreria. Després de vuit jor·
nades, l’equip local es troba a la 
quinzena posició amb 9 punts, 
empatat amb l’Olot i el Santfe·
liuenc. Per al lateral dret Jordi 
Mir, un dels jugadors arribats 
enguany a l’equip, “estem de-
mostrant que no som la ven-

tafocs del grup, tot i tenir una 
plantilla molt jove i amb poc 
pressupost”.  

Els arbitratges. El CD Mont·
cada ha criticat l’actuació dels 
col·legiats a les últimes jorna·
des en considerar que les seves 
decisions han perjudicat el club 

verd. “Contra el Tortosa ens 
van xiular un penal injust i a 
Vilassar no ens van assenyelar 
una pena màxima claríssima 
a favor nostre. Estem farts, no-
més volem que ens siguin jus-
tos i apliquin el reglament co-
rrectament”, ha dit el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís.

FUTBOL. pRIMERA CATALANA

El CD montcada dóna 
la sorpresa en vèncer  
al camp del peralada

La Unió suma el tercer empat a zero 
en un matx polèmic a martorelles

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

La Unió va sumar el 10 d’octubre 
en el seu desplaçament a Mar·
torelles, fins llavors el cuer del 
Grup Dissetè de Segona Territo·
rial, el tercer empat a zero al cam·
pionat de lliga. “No atinem a 
crear situacions de gol o no les 
aprofitem prou bé”, reconeix 
el tècnic, Osvaldo Leboso. El 
matx va ser força polèmic amb 
tres expulsats –Sache, per part 
del Sant Joan– i l’anul·lació d’un 
gol per part del col·legiat des·
prés d’haver·lo donat per vàlid 
arran de les protestes dels locals. 
“Va ser una decisió totalment 
absurda basada en la queixa 
del porter que no havia tingut 

temps per preparar la barrera 
defensiva d’una falta lateral”, 
va explicar l’entrenador, qui opi·
na que les baixes d’homes impor·
tants com Cava, Abdul i De la 
Torre van contribuir al desenllaç 
infructuós. 
D’altra banda, La Unió va sumar 
set dies abans la primera victòria 
a la lliga en vèncer l’At. Vallès 
per 2·1 amb gols de Cachorro i 
Abdul a la primera part. A la re·
presa, els montcadencs van patir 
bastant en retallar diferències el 
rival i quedar·se amb 10 homes 
per l’expulsió d’Abdul.
Pel que fa a la darrera jornada, 
no es va disputar el matx a casa 
contra el Cerdanyola, que va sus·

pendre tots els partits del club per 
la mort d’un infant del planter.  

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va empatar a un gol contra el Tortosa a l’estadi de la Ferreria en un matx on els montcadencs van criticar l’actuació arbitral
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Els homes d’Osvaldo Leboso aconsegueixen la primera victòria contra l’at. Vallès (2-1)
La UD Santa María s’ha si·
tuat a la part de dalt al Grup 
Dissetè de Tercera Territorial, 
després de disputar·se la quar·
ta jornada. Els homes de José 
Luis Sánchez s’han refet de 
l’ensopegada inicial –quan van 
perdre a Vallbona per 1·0– i 
han aconseguit dues victòries i 
un empat. El conjunt de Terra 
Nostra va golejar l’Hogar Ex·
tremeño per 6·0, una setmana 
després va guanyar el Calaf 
de Gramenet per 0·2 i, el dia 
16, va empatar a zero davant 
del Chacarita de Barcelona a 
l’estadi de la Ferreria. 
D’altra banda, la UD Santa 
María ha creat una pàgina web 
de l’entitat www.udsantamaria.

montcada.cat, on hi ha informa·
ció sobre els resultats i fotogra·
fies i videos dels partits.

El Santa maría se situa a 
dalt en l’inici de la lliga

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El duel amb el Chacarita va acabar en taules

El Sant Joan vol millorar el seu atac
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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El nou tècnic, de 24 anys, ha estat de segon entrenador a la categoria de LEB Plata

El Valentine, amb una victòria 
en quatre partits, està vivint un 
començament de temporada 
complicat, amb alguns fitxatges 
que no han acabat de quallar 
–com Quique Moragas i Adrià 
Montero– l’acoplament a la nova 
categoria de la Copa Catalunya 
i la marxa dels jugadors Marc 
Merino –el nou capità– i Albert 
Ortega. A més, l’equip s’ha tro·
bat amb un altre contratemps: 
la dimissió del tàndem format 

per Joan Cortés i Pere Rius, 
segons els tècnics, per motius 
personals. El primer va dirigir 
els dos primers partits de lliga, 
mentre que el segon va seure a 
la banqueta el dia del Palamós 
–on el Montcada va aconseguir 
la primera victòria per 71 a 82– i 
en la jornada del Castellar, que 
va acabar amb una derrota lo·
cal per  52 a 72. El substitut de 
Cortés i Rius és Boris Balibrea, 
de 24 anys, que ha estat de se·
gon entrenador a la categoria de 

LEB Plata. “No volem posar 
cap tipus de pressió, només de-
manem a la plantilla i al cos 
tècnic que hi hagi compromís 
amb el club”, ha indicat el pre·
sident del Valentine, Luis Mi·
guel Rodríguez, qui espera que 
el bloc jugui “amb les mateixes 
ganes i esperit que al matx del 
Palamós”. El Montcada es troba 
a la penúltima posició del Grup 
Segon amb un triomf, quatre de·
rrotes i un partit ajornat a casa 
contra el Sant Josep de Girona.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. COpA CATALUNyA

El jove Boris Balibrea substitueix 
el dimitit Joan Cortés al Valentine

Els locals han guanyat els tres primers partits de lliga davant de rivals complicats

L’FS Mausa no volia fer un mal 
començament de lliga com la 
temporada anterior i ho està 
demostrant. El conjunt de Juan 
Antonio Jaro ha guanyat les tres 
primeres jornades a Primera B 
davant de rivals complicats. En 
el debut a la competició, els mont·
cadencs van superar el Manlleu 
per 0·5 en un matx molt intens 
on el Montcada “va fer un gran 
treball en equip, l’experiència 

de l’any passat ens va servir 
per no repetir errors i sortir 
molt concentrats”, va indicar el 
tècnic. Pel que fa al primer matx 
oficial al pavelló Miquel Poblet, 
el dia 9, el Mausa va vèncer el 
Pineda per 3·2 gràcies a una de·
fensa contundent i no desapro·
fitar cap atac. “Vam tornar a 
exhibir un bon nivell davant 
un rival de gran força física”, 
va manifestar el jugador local 
Mario Litrán. 

La tercera victòria va arribar el 
17 d’octubre a la difícil pista del 
Vall de Tenes per 3 a 5. Per al 
tècnic montcadenc, el gran inici 
de competició es deu “a tenir 
tants efectius a la banqueta 
que ens permet fer rotacions i 
que els jugadors no acabin el 
partit gaire cansats, el que es 
tradueix en un millor joc”, ha 
dit Jaro. El Mausa vol mantenir 
l’efectivitat per acabar primer i 
aconseguir l’ascens a Primera A.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL SALA. pRIMERA B

El mausa mostra les seves cartes 
per optar a l’ascens de categoria
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El Valentine està vivint un inici de temporada convuls amb la marxa de tècnics i jugadors
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El Mausa va guanyar el primer matx de lliga a casa contra el Pineda per 3 a 2

L’equip masculí de més grans 
de 36 anys del Club Lee Young 
Montcada va guanyar la medalla 
de bronze al Campionat del Món 
de tècnica i pumse de taekwondo, 
disputat entre el 8 i el 10 d’octubre a 
a Uzbekistan. El conjunt local que 
va aconseguir la medalla està for·

mat pels veterans Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Antonio 
Santiago. D’altra banda, l’equip 
femení –Jennifer Álvarez, Yolanda 
Fidalgo i Vanesa León– va caure 
eliminat en semifinals, mentre que 
el segon equip sincronitzat mascu·
lí, el de 14 a 35 anys, va acabar cin·
què. Aquest conjunt està format 

per José Luis Estudillo, Alberto Jo 
Lee i Miguel A. Luján. El seleccio·
nador nacional és el director del 
Lee Young, José Santiago, qui ha 
fet una valoració positiva dels re·
sultats. “Al Mundial hi ha molt 
nivell i els nostres taekwondistes 
han lluitat fins al final”, ha indi·
cat el tècnic montcadenc.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

TAEKWONdO

El Lee young obté una medalla 
de bronze al mundial de tècnica

La selecció espanyola de taekwondo en la modalitat de tècnica està formada per nombrosos components del Club Lee Young Montcada
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COMMEMORACIÓ

El Cim prepara 
la celebració del 
25è aniversari
El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, celebrarà 
al llarg d’aquesta temporada el 
seu 25è aniversari. L’entitat té 
previst editar un llibre recopi·
latori de la seva història coin·
cidint amb Sant Jordi. Les per·
sones que tinguin fotografies, 
anècdotes o altres documents 
interessants per incloure en el 
volum commemoratiu poden 
enviar el material a l’adreça 
elcim25@gmail.com. El Centre 
Excursionista també vol orga·
nitzar altres actes com ascen·
dir a 25 cims, recórrer en 31 
etapes com a màxim el GR 
92 entre Ulldecona·Portbou, 
o a l’inrevés, portar de nou la 
flama del Canigó al municipi 
i organitzar una taula rodona 
sobre un tema relacionat amb 
la muntanya | SA

ExCURSIONISME

El CEAV encercla 
Collserola en 3 
etapes a peu

El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), amb seu a 
Can Sant Joan, organitza tres 
sortides per Collserola amb 
l’objectiu de recórrer a peu les 
tres vessants de la muntanya: 
la del Vallès, la del Llobregat 
i la de la carena. La primera, 
de prop de 30 quilòmetres, serà 
el 31 d’octubre i començarà 
a Montcada –a l’alçada del 
Turó– i acabarà al Papiol. La 
segona, de 16 quilòmetres, tin·
drà lloc el 28 de novembre en·
tre el Papiol i el Parc Cervantes 
de Barcelona. L’última, el 12 
de desembre, serà l’etapa on es 
carenejarà Collserola, sortint 
del Parc Cervantes i acabant a 
Montcada. Els interessats s’han 
d’inscriure a l’adreça muntan-
yenc@gmail.com | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

Els dos sèniors del CEB 
Can Sant Joan han encaixat 
les primeres derrotes a la 
lliga. El masculí va perdre 
contra el Centelles per 58 
a 77 en un matx amb un 
arbitratge molt criticat pels 

locals. D’altra banda, el fe·
mení del cebcansantjoan.es 
va sumar la segona derrota 
consecutiva en caure contra 
el Parets B per 41 a 27 en un 
matx on sempre va anar per 
darrera en el marcador | SA  

L’equip sènior de l’AE Can 
Cuiàs ha debutat al cam·
pionat de lliga de Primera 
Divisió amb una victòria 
molt important a la pis·
ta del Castellar per 5 a 8. 
Els locals es van avançar 
a la primera part per 0·2. 
A la represa, el matx es va 
complicar amb algunes de·
cisions arbitrals, molt cri·
ticades per part d’ambdós 
clubs que consideren que 
van perjudicar a tots dos. 

A falta de dos minuts per 
al final, el marcador era 
d’empat a cinc. El Caste·
llar va apostar pel sistema 
de porter·jugador, mentre 
que els montcadencs van 
aguantar bé i van sortir a la 
contra, tot i jugar amb dos 
homes menys per expulsió. 
Al darrer minut i mig, el 
Can Cuiàs va sentenciar 
l’enfrontament amb tres 
gols. “Hem guanyat per-
què hem jugat en equip”, 
ha dit l’entrenador. 

El masculí va perdre contra el centelles per 58 a 77

L’equip local sentencia el matx als darrers instants

Els dos sèniors encaixen 
les primeres derrotes

El Can Cuiàs guanya a 
la pista del Castellar> presència local a l’Europeu de korfbal

Els montcadencs Marc 
Castillo –a la foto–, del Mul-
tiòpticas Isis Montcada, i 
Óscar Hernández, al Va-
carisses, jugaran el Cam-
pionat d’Europa absolut 
de korfbal, que es dispu-
tarà del 22 al 31 d’octubre 
a Holanda. Catalunya de-
butarà el primer dia contra 
Escòcia, a la jornada següent s’enfrontarà a Bèlgica –el favorit per 
quedar campió del grup– i tancarà la primera fase davant Polò-
nia. El repte del combinat català és passar a la ronda següent i 
lluitar per quedar entre els vuit millors equips d’Europa | SA

El sènior femení ha perdut els dos darrers partits de lliga que ha disputat
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> La Salle B comença la lliga amb triomf 
L’equip sènior masculí B de La Salle ha debutat a la lliga amb 
bon peu. El conjunt montcadenc va guanyar a la pista del 
Pau Casals de Sabadell per un contundent 23 a 37. La Salle 
B ha quedat enquadrat al Grup B de Tercera Catalana. El seu 
objectiu és intentar assolir l’ascens de categoria  | SA

> L’Elvira A es manté imbatut a dalt
L’equip sènior masculí A de l’Elvira-La Salle es manté al cap-
davant de la classificació del Grup Tercer del Campionat de 
Catalunya, després d’haver guanyat els quatre partits dispu-
tats fins ara. A l’última jornada, els locals van vèncer el Monti-
galà de Badalona per 47 a 54. Pel que fa al sènior B masculí, 
el conjunt es troba a la dotzena posició del Grup Primer de la 
mateixa competició, amb un triomf i tres derrotes. Al darrer 
matx, va superar el Voltregà per 62 a 51. D’altra banda, el sè-
nior femení és quart al Campionat català B, amb tres victòries 
i una derrota. Les montcadenques van guanyar el Mas de 
Sant Llei per 51 a 53 a la darrera jornada disputada | SA
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> El mausa B debuta amb golejada
L’equip sènior B de l’FS Mausa ha golejat el Masnou per 
10-2 a la primera jornada de lliga del Grup Tercer de Sego-
na Divisió, una categoria assolida la temporada passada. La 
diferència de gols ha permès als montcadencs situar-se al 
capdavant de la taula de classificació | SA
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Les lligues escolars són 
a punt de començar. Els 
més grans –infantils, ca·
dets i juvenils– competiran 
a partir del 23 d’octubre, 
mentre que els infants de 
primària –benjamí i aleví– 
debutaran als tornejos en·
tre el 2 i el 6 de novembre. 
Enguany, la gran novetat 
de la competició extraesco·
lar és la recuperació d’una 
lliga local d’handbol ben·
jamí, que comptarà amb 
la participació de quatre 
conjunts de les escoles La 
Salle (2), Reixac i Font Fre·
da. Aquests equips comp·
ten amb la tutela de l’Es·
cola del Club d’Handbol 
La Salle, que facilita els en·
trenadors i fa el seguiment 
de l’evolució dels conjunts. 
Pel que fa als equips ale·
vins –La Salle (1), Reixac 
(1), Font Freda (2) i Sagrat 
Cor (1)– participaran a la 
lliga comarcal.

Altres esports. També hi 
haurà competicions locals 
de futbol sala i bàsquet en 
les categories benjamí i ale·
ví. El multiesport, adreçat 
a infants en edat preben·
jamí, començarà el primer 
trimestre pel futbol sala. A 
secundària, la competició 
comarcal serà de futbol 

sala i handbol infantil, 
amb la possibilitat que sur·
ti algun equip de bàsquet 
cara a la segona fase dels 
tornejos.
Els jocs escolars, organit·
zats pel Consell de l’Es·
port Escolar de Montcada 
(CDEM) i l’Institut Mu·
nicipal d’Esports i Lleure 

(IME), es presentaran el 
20 de novembre al pavelló 
Miquel Poblet, en una ma·
tinal d’activitats adreçades 
a totes les edats. Els in·
fants interessats a jugar en 
alguna competició local o 
comarcal es poden adreçar 
a les associacions de pares 
i mares dels centres.

ESpORT ExTRAESCOLAR 

Un dels equips d’handbol de l’escola Font Freda durant un entrenament a les pistes del centre

Sílvia Alquézar | Redacció
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Els campionats de secundària comencen el dia 23 i els de primària a partir del 2 de novembre

BÀSQUET. CB MONTCAdA 

El Valentine presentarà tots 
els equips el 31 d’octubre

El Valentine Montcada 
presentarà tots els equips 
de l’entitat el pròxim 31 
d’octubre al pavelló Miquel 
Poblet abans del partit de 
la Copa Catalunya entre el 
sènior i el Sant Josep de Ba·
dalona. El club té enguany 
vuit equips: premini, mini 
A i B, preinfantil, cadet, 
júnior A i B i sots·21, la no·
vetat d’aquesta temporada. 

A més, l’entitat també dis·
posa de l’escola, amb més 
d’una trentena d’infants, i 
de l’equip sènior.

Premini. Els jugadors fede·
rats de menor edat són els 
del conjunt premini. Els 
integrants d’aquest equip 
provenen de l’Escola de 
l’entitat o bé de les com·
peticions escolars, però 
cap s’havia enfrontat fins 

aquest any al repte de les 
lligues federades. “Inde-
pendentment dels resul-
tats, volem que els infants 
s’ho passin bé, formin un 
grup unit i, mica en mica, 
vagin assimilant els con-
ceptes bàsics del bàsquet”, 
ha indicat l’entrenador, Pol 
Jordà. El conjunt ha dispu·
tat ja tres partits de lliga, en 
va perdre els dos primers i 
va guanyar l’últim.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt premini afronta el repte de jugar a les lligues federades

El premini juga al Nivell B Grup Quart

> El cadet del CEB Can Sant Joan 
es troba al segon lloc amb 5 punts  
El cadet del CEB Can Sant Joan –a la foto– s’ha situat a la 
segona posició del Grup Onzè del Nivell B del Campionat 
de Promoció amb dues victòries i una derrota. El conjunt 
local va encaixar la primera ensopegada a la darrera jorna-
da a la pista del Cardedeu A, on va caure per 57 a 52. Als 
dos primers enfrontaments de la lliga, el Can Sant Joan va 
superar el Caldes a casa per un contundent 88 a 44 i el Lli-
nars a domicili per 75 a 77. D’altra banda, el preinfantil fe-
mení va guanyar el Vilatorta per 42 a 66 a l’última jornada 
disputada. És líder amb dos triomfs i un matx ajornat | SASA
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BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE 

El cadet es col·loca 
líder amb 3 triomfs 

L’equip cadet masculí de 
l’AE Elvira·La Salle ha co·
mençat la temporada de 
la millor manera possible: 
guanyant els tres primers 
partits de lliga. El con·
junt montcadenc va de·
butar a la competició el 2 
d’octubre a casa amb una 
victòria contundent contra 
el Montmeló per 75 a 48. 
Set dies més tard, el bloc 
cadet va obtenir el primer 
triomf fora de casa en vèn·
cer les Franqueses per 59 a 
71. Però, la diferència més 
abultada que l’Elvira va 
obtenir respecte el seu ri·
val la va aconseguir el dia 
16 contra el Lliçà d’Avall, a 
qui va derrotar per un clar 
97 a 38. Aquestes victòries 
han permès l’equip local 
col·locar·se a la primera 
posició del Grup Sisè del 

Campionat de Promoció al 
Nivell C amb 6 punts, un 
grup on també es troba el 
conjunt cadet del Valentine 
Montcada. Precisament el 
derbi montcadenc serà el 
dia 23 al gimnàs municipal 
a les 12h., on el Valentine 
sortirà com a equip local i 
l’Elvira com a visitant.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip venç el Lliçà, les Franqueses i el Montmeló

L’Elvira cadet és líder del seu grup
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> Inauguració de la zona d’atletisme
L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure i la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) 
organitzen el 23 d’octu-
bre la inauguració de la 
nova zona d’atletisme si-
tuada a l’antic camp de 
futbol de Terra Nostra, al 
polígon de la Ferreria. La 
jornada començarà a les 10h amb un triangular amistós entre 
les escoles d’atletisme de Montcada, Cerdanyola i Ripollet i 
acabarà al migdia | SA

> Noves victòries per al Cp montcada
Els dos equips sèniors A del Club Petanca Montcada han 
tornar a sumar victòries. El masculí va vèncer el Sant Boi per 
5 a 11 i el femení va superar el Mediterráneo per 5 a 4. Pel 
que fa als conjunts B, el masculí va guanyar el Miguelense 
per 9 a 7, mentre que el femení va caure derrotat contra el 
Raspi Bosco per 4 a 5 | SA

> El Tordo celebra el 50è aniversari
L’Associació de Caçadors 
El Tordo va celebrar el 
seu 50è aniversari el 3 
d’octubre amb un dinar 
a un restaurant de la lo-
calitat que va comptar 
amb l’assistència de les 
autoritats municipals i 
d’una seixantena de so-
cis de l’entitat. Per a l’actual president, Domingo Calduch, el 
repte de l’associació és “poder continuar caçant a Montca-
da i mantenir viva l’entitat”. De fet, la temporada de caça 
va començar el 10 d’octubre i s’allargarà fins al 6 de febrer. 
“Cacem conills, perdius i senglars i anem repoblant”, ha 
indicat Calduch. A la foto, l’alcaldessa amb els representants 
del club i el pastís commemoratiu dels 50 anys | SA
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La lliga escolar té enguany una 
competició d’handbol benjamí 
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FUTBOL. EF MONTCAdA

El juvenil apallissa el polinyà per 
20 gols a 0 en el debut a la lliga 

El conjunt juvenil de l’EF 
Montcada ha començat 
fort a la lliga. El debut va 
ser espectacular, amb un 
resultat més propi d’altres 
disciplines esportives que 
no de futbol. Els nois de 
Manolo Jiménez van supe·
rar el Polinyà per 20 gols 
a 0 en un matx en què el 
jugador ghanès Emmanuel 
va marcar cinc dianes. La 
victòria va donar molta 
moral als montcadencs, 
que també van guanyar 
còmodament el segon matx 
de la competició davant del 
Lliçà per 1 a 4. L’Escola va 
dominar de principi a fi i, 
al minut 24, ja havia mar·
cat el quart gol.

Presentació. D’altra ban·
da, l’EF Montcada va 
presentar tot els equips de 
l’entitat en un acte que va 
tenir lloc el 12 d’octubre 
al camp municipal de 

Can Sant Joan. Després 
de la tradicional desfilada 
i la fotografia oficial dels 
diferents equips, van te·
nir lloc els parlaments. El 
president de l’entitat, Ma·
nel Trias, va destacar que 
l’Escola ja té sis anys de 

vida i que, en tot aquest 
temps, “ha intentat fer 
gaudir del futbol a nens i 
joves del municipi, creant 
vincles de companyonia i 
esportivitat”. L’alcaldessa, 
M. Elena Pérez (PSC), va 
elogiar la tasca de l’entitat 

i la va animar a continuar 
endavant formant joves en 
l’esport i en el treball en 
equip: “És un goig veure 
la quantitat de nens i jo-
ves que aglutina l’escola, 
que s’ha convertit en un 
referent al municipi”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Escola va presentar el dia 12 tots els equips de l’entitat en un acte al camp municipal de can Sant Joan

El marcador de l’estadi de la Ferreria reflecteix el resultat aclaparador que va aconseguir el juvenil amb el Polinyà
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha debutat amb 
bon peu a Primera Divisió, 
la categoria assolida de ma·
nera brillant la temporada 
passada. Els nois de Juan 
Meca han guanyat els dos 
partits que s’han disputat 
fins ara al Grup Setè. A la 
primera jornada, el conjunt 
verd va vèncer el Barberà 

Andalucía per 1 a 6 i, una 
setmana més tard, va su·
perar el Castellar a l’estadi 
de la Ferreria per també 
un clar 6 a 2. L’objectiu 
del conjunt montcadenc 
és consolidar la plantilla 
a la nova categoria i, si els 
resultats acompanyen, as·
pirar a estar entre els pri·
mers classificats i optar a 
l’ascens. 

El juvenil comença fort 
a la nova categoria 

FUTBOL. Cd MONTCAdA

Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil del CD Montcada ha superat clarament els seus dos primers rivals
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EL pLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips de 
l’Escola de Futbol Montcada:

La presentació de l’EF Montcada es va fer al camp de Can Sant Joan

L’equip infantil A de l’FS 
Mausa ha guanyat els tres 
primers partits de lliga a 
la Divisió d’Honor. Els 
montcadencs, dirigits per 
Juan Antonio Jaro, van de·
butar a la competició amb 
una victòria a la pista del 
CN Sabadell per 4·8, a la 
jornada següent van vèn·
cer La Unión per 7·2 i, a la 
darrera jornada disputada, 
es van imposar al Marto·
rell per 4· 7. El tècnic s’ha 

mostrat molt content amb 
l’inici de temporada de la 
plantilla: “M’ha sorprès 
gratament que el bloc, tot 
i ser nou de dalt a baix, 
s’hagi acoplat tan ràpida-
ment”. D’altra banda, l’FS 
Mausa té previst crear un 
blog a Internet per a cada 
equip per poder seguir la 
seva actualitat. El primer 
a posar·se en marxa ha es·
tat els dels equips infantils. 
L’adreça és fsmontcadainfan-
til10-11.blogspot.com

L’infantil A arrenca bé 
a la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA. FS MAUSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip juvenil de La Salle 
ha aconseguit la primera 
victòria a la Lliga Catalana 
en vèncer el Sant Vicenç 
per 25 a 24 en l’últim sos·
pir del matx. El conjunt lo·
cal, dirigit per Jaume Puig, 
va començar a remolc en 
el marcador, però es va sa·
ber sobreposar i remuntar 
la diferència. La recta final 
del partit va ser d’infart, 
fent els montcadencs el gol 

d’or als últims instants. La 
Salle va lamentar la manca 
de punteria, amb més de 
20 llançaments fallats.
L’equip lasal·lià va debutar 
a la lliga contra el Barça, 
amb qui va perdre per 32 a 
17. D’altra banda, a l’última 
jornada, el matx a la pista 
del Mataró no es va jugar 
per la manca d’efectius del 
conjunt local, que es troba 
a la novena posició amb 2 
punts.

El juvenil aconsegueix 
la primera victòria 

HANdBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle juvenil va vèncer el Sant Vicenç per 25 a 24 a l’últim sospir del matx
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L’infantil A del Mausa ha guanyat els tres partits jugats a la màxima categoria
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L’equip aleví de l’AE 
Can Cuiàs s’ha refet de 
l’ensopegada inicial a la 
pista del Masnou –on va 
perdre per 9 a 2– en guan·
yar els dos partits següents 
a casa: contra el Ripollet 
per 4·0 i davant de l’Arenys 
per 6 a 3. El conjunt, diri·
git pel jugador del sènior 
Daniel Merino, està for·
mat per infants del barri. 

“L’objectiu és aprendre”, 
diu l’entrenador.

L’aleví es refà amb 
dos bons resultats 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví va superar el Ripollet per 4-0
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Sònia Hernández 
Jove promesa de les lletres. L’escriptora i periodista Sònia Hernández (Terrassa, 1976) és 
un dels 22 joves talents en llengua castellana del segle XXI –l’única autora catalana de la llista– se-
gons l’edició espanyola de  la prestigiosa revista literària britànica ‘Granta’. Tot i viure a El Masnou, 
Hernández té una estreta vinculació amb Montcada i Reixac. És coordinadora de la revista d’in-
vestigació literària ‘Quaderns de Vallençana’ de la Fundació Juan Ramón Masoliver, amb la qual 
col·labora habitualment, i membre del jurat del Premi de Microrelats ‘El Basar’ de Montcada Co-
municació, departament municipal on va treballar durant quatre anys. Hernández també exerceix 
de crítica literària al suplement Cultura/s de La Vanguardia. És autora dels llibres de poemes ‘La 
casa del mar’ (2006) i ‘Los nombres del tiempo’ (2010) i al 2008 va publicar el llibre de contes ‘Los 
enfermos erróneos’. El mes vinent veurà la llum la seva primera novel·la, ‘La mujer de Rapallo’.

“Els meus personatges no 
s’avenen amb la realitat”

-Què suposa per a una escriptora 
jove figurar a la llista ‘Granta’?
Primer, molta alegria de formar part 
d’aquesta peculiar antologia feta per 
una revista tan prestigiosa. També 
suposa una mica més de seriositat 
i responsabilitat, perquè d’alguna 
manera t’estan dient que els agrada 
el que fas, però, sobretot, que te-
nen molta fe en el que faràs. 
-Per què vas optar per l’escriptura 
en llengua castellana?
Des de petita he conviscut amb el 
català i el castellà, però la meva 
llengua materna i la de les meves 
primeres lectures va ser en caste-
llà. Quan vaig començar a escriure, 
per tant, ho vaig fer en la llengua 
que parlava a casa meva, en l’àmbit 
privat. La llengua és el fenomen pri-
mordial per a la comunicació i l’eina 
de treball bàsica per als escriptors.
-Enrique Vila-Matas va qualificar 
‘Los enfermos erróneos’, com un 
llibre ‘bell i torbador’ on hi ha tan-

tes malalties com secrets. Hi ha 
una relació causa-efecte?
No ho havia pensat mai, però 
potser el secret també és una mena 
de malaltia, perquè impedeix la 
normalitat o la completa realització 
d’alguna cosa. Els personatges dels 
meus contes no s’avenen amb la 
realitat, són “malalts” perquè tenen 
seriosos problemes per portar una 
vida segons els paràmetres consi-
derats normals. 
-Quins temes són més presents en 
la teva literatura? I quins autors 
t’han marcat?
M’interessen aspectes com la inco-
municació, la marginalitat entesa 
com una incapacitat d’adaptar-se 
a la realitat, els enganys i les tram-
pes que ens fabriquem a nosaltres 
mateixos... En aquest sentit, m’han 
marcat autors molt diversos. Sóc 
una lectora molt dispersa. Darrera-
ment m’interessa molt Enrique Vila-
Matas, Italo Svevo, Juan Marsé, la 

poesia de César Vallejo, Emmanuel 
Carrère, Siri Hustvedt, Melania G. 
Mazzucco i molts altres. Aquest 
estiu m’ha fascinat la lectura de la 
novel·la ‘Tiempo de vida’, de Mar-
cos Giralt Torrente.

-Fer crítica literària, és a dir, opinar 
sobre el que escriuen els altres, et 
condiciona a l’hora d’escriure fic-
ció? Ets més autocrítica potser 
que un altre?
El que escric com a crítica i el que 
escric “de creació” tenen molt poc 
a veure i, fins i tot, diria que no 
guarden cap relació. A l’hora de fer 
crítica valores la qualitat de l’obra 

sobretot, però també la feina de 
l’autor, de l’editorial, el context..., 
mentre que quan escric ficció no-
més penso en allò que em volta pel 
cap i que necessito aclarir. Això és 
el que més em preocupa i la meva 
autocrítica rau en la valoració de si 
he aconseguit o no expressar les 
meves inquietuds i reflexions.
-Un altre àmbit de la teva activi-
tat professional és la comunicació 
institucional. Vas treballar a Mont-
cada Comunicació i ara coordines 
la revista municipal El Masnou 
Viu. Com valores l’experiència?
A Montcada Comunicació vaig 
aprendre molt, professionalment i 
humanament, i en tinc molt bon re-
cord. Tant de l’experiència allà com 
a El Masnou he pogut adonar-me 
que la relació entre comunicació i 
política és complexa i molt perversa. 
Són dos aspectes de la vida pública 
que estan estretament lligats però 
que haurien de ser independents i 

això és molt complicat. És una his-
tòria d’amor i passió impossible.
-La teva vinculació amb Montca-
da passa per un personatge no 
gaire conegut pels montcadencs, 
l’erudit Juan Ramón Masoliver. Per 
què cal reclamar la seva figura?
Va ser testimoni d’una època clau en 
la història de Catalunya i d’Espanya: 
els anys 30 abans de la Guerra Ci-
vil. Després, va endegar diverses 
iniciatives culturals que pretenien 
evitar la desertització cultural de tot 
un país. A més, era dipositari d’una 
cultura humanística que avui dia 
gairebé ningú no té.
-Quins són els teus pròxims projec-
tes literaris?
A finals de novembre, l’editorial 
Alfabia publica la meva primera 
novel·la, ‘La mujer de Rapallo’. 
Rapallo és el poble de la costa ge-
novesa on Masoliver va conèixer i 
col·laborar amb Ezra Pound. I, per 
descomptat, continuar llegint...

“M’interessen aspectes 
com la incomunicació, 
la marginalitat i les 
trampes que ens 
fabriquem nosaltres”

Escriptora, periodista i crítica literària

A títol personal
laura grau

sa
n

ti
 r

o
m

er
o




