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MORLÁN iNSiStEix
El secretari d’Estat de Planificació 
i Infraestructures ratifica la voluntat 
del Govern de soterrar la línia

El Ministeri redactarà el projecte en cinc 
fases i preveu iniciar les obres al 2012 
L’Estat proposa la creació d’una comissió de seguiment integrada per representants de Foment, la Generalitat, l’ajuntament i la Plataforma

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

 Els grups municipals i la Plataforma valoren la trobada amb Morlán

El secretari d’Estat de Planificació 
i Infraestructures, Víctor Mor-
lán, es reafirma en el compromís 
de fer el soterrament de la línia 
de Portbou al seu pas pel nucli 
urbà, però no pas de cop, sinó 
per fases, d’acord amb la propos-
ta que l’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, M. Elena Pérez (PSC), li 
va fer a principi d’octubre a Ma-
drid. “L’actual situació econòmi-
ca no permet licitar les obres en 
la seva totalitat perquè l’import 
previst, de 300 milions d’euros, 
és massa elevat”. Aquest és el 
missatge que Morlán va transme-
tre a la reunió que va mantenir el 
28 d’octubre a la Delegació del 
Govern, a Barcelona, amb Pérez, 
els portaveus municipals de tots 
els grups –PSC, ICV-EUiA, CiU, 
PPC i Esquerra– i membres de 
la Plataforma Tracte Just-Soterra-
ment Total. 
Morlán va ratificar els acords sig-
nats al 2007 i va anunciar la crea-
ció d’una comissió de seguiment 
integrada per representants del 
Ministeri, la Generalitat, l’Ajunta-
ment i la Plataforma per coordinar 
l’execució del projecte construc-
tiu. “Tècnics de l’Adif ja estan 
treballant en la seva redacció 
que es farà en cinc fases”, va dir 
el representant de Foment. 

El govern municipal, representat 
per l’alcaldessa i el primer tinent 
d’alcalde, Joan Maresma (CiU), 
va expressar la seva satisfacció 

perquè el Ministeri tiri endavant 
el projecte i va insistir en la im-
portància de fer-les coincidir amb 
les de la LAV. “Malgrat que les 
obres es facin per trams, l’im-
portant és que hi ha el compro-
mís de dur-les a terme”, va dir 
Pérez. En nom de la Plataforma, 
Josep Bacardit va agrair la pre-
sència de Morlán a Barcelona i la 
voluntat expressada pel secretari 
d’Estat de complir amb els seus 
compromisos, tot i lamentar que 
l’inici de les obres hagi d’esperar 
fins a mitjan del 2012. 
Per part dels representants de 
l’oposició, les valoracions van 
ser més aviat negatives. Josep 
M. González, d’ICV-EUiA, va 
trobar a faltar “concreció” quant 
a com i quan es faran les obres. 
La portaveu i diputada del PPC, 
Eva García, va posar en dubte 
uns compromisos que van més 
enllà de les eleccions generals 
del 2012 i que impliquen dispo-
sar d’un finançament que, ara 
per ara, no hi és. I Marta Agui-
lar, en representació d’Esquerra, 
va manifestar sentir-se decebuda 
en veure que el calendari de les 
obres un cop més es dilata en el 
temps.

El projecte, en marxa. Segons 
va confirmar Morlán, la redac-
ció de les cinc fases del projecte 
constructiu, que afecta un tram 
de 5.267 metres, ja s’ha iniciat i 
va a càrrec de tècnics del propi 
Ministeri de Foment. Entre les 
actuacions previstes, destaca la 
construcció d’un túnel ferrovia-
ri de 3.860 metres de longitud 
destinat a soterrar la línia des de 
Can Sant Joan fins passat el riu 
Ripoll. També es farà l’adapta-
ció de l’actual estació a la nova 
situació. 

Pilar Abián | Barcelona

El govern, satisfet amb 
la proposta de Morlán, 
mentre l’oposició es 
manifesta decebuda     
i preocupada

M. Elena Pérez, alcaldessa (PSC) | 
“La proposta de dividir el projec-
te va ser nostra perquè entenem 
que així es pot facilitar el finan-
çament de l’obra. Des de l’Ajun-
tament seguirem de ben a prop 
la redacció del projecte cons-
tructiu per tenir-ne el control”.  
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Víctor Morlán, enfront dels representants municipals, obre la seva ampolla d’aigua minuts abans de començar la reunió, a la Delegació

J. M. González, portaveu d’ICV-EUiA | 
“Ens diuen bones paraules, es 
parla de compromisos, però no es 
concreta res. Esperàvem que ens 
dirien que les obres començarien 
l’any vinent, però no serà així. No-
més es faran més estudis i això no 
és cap novetat”.

J. Maresma, 1r tinent d’alcalde (CiU) | 
“Li he demanat a Morlán que les 
obres comencin abans que fina-
litzin les de la LAV perquè així la 
ciutadania podrà tenir la percep-
ció que realment hi ha la intenció 
de complir amb els acords del so-
terrament de la línia de Portbou”. 

E. García, portaveu del PPC | 
“Surto d’aquesta reunió decebuda 
i preocupada. Agraeixo la sinceritat 
del senyor Morlán, que ens ha vin-
gut a dir que hi ha voluntat, però 
que no hi ha diners. Que potser 
cauran del cel? La veritat, jo he dei-
xat de creure en els Reis d’Orient”. 

J. Bacardit, portaveu de la Plataforma | 
“Morlán ens demana un acte de 
fe i ens el creiem, no tenim un al-
tre remei. Però volem veure amb 
fets que el procés no s’atura i que 
la redacció del projecte compleix 
els terminis previstos; si no és així, 
tornarem a sortir al carrer”.

M. Aguilar, portaveu d’Esquerra |
“Tot i que diuen que hi ha volun-
tat de fer les obres, no hi ha cap 
mena de concreció al respecte. I, 
en qualsevol cas, tampoc no està 
gens clar que el projecte es pugui 
iniciar amb immediatesa. D’aquí 
la meva decepció”.

03
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La reivindicació del soterrament 
de la línia de Portbou arrenca 
al març de l’any 1989, quan la 
Generalitat comunica a l’Ajun-
tament que el traçat de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) passarà 
per Montcada i Reixac i que 
les obres del túnel es faran a cel 
obert. La reacció en contra del 
Ple municipal és unànime. Tots 
els grups aproven interposar un 
recurs i presentar-hi al·legacions 
entenent que, un cop més, la loca-
litat haurà de suportar els perjudi-
cis del pas d’una nova infraestruc-
tura d’interès general sense rebre 
cap benefici a canvi. És aleshores 
quan l’Ajuntament reclama que, 
en contraprestació, se soterri tam-
bé la línia de rodalies. Al febrer 
del 1991, el govern català dóna 
llum verda a la proposta munici-
pal i la traspassa a Madrid. 

La LAV, amb retard. El projecte 
de l’Alta Velocitat que, a priori, 
semblava havia de ser immediat, 
es va ajornant en el temps. Fins 
a l’octubre del 2000 el Ministe-
ri no aprova l’estudi informatiu 
del tram vallesà acceptant les 
al·legacions presentades mesos 
abans pel consistori insistint en 
el soterrament de tot el tram des 
del carrer Carril fins passat el riu 
Ripoll. Però dos anys més tard, 

inesperadament, la Secretaria 
d’Estat d’Infraestructures, alesho-
res liderada per Benigno Blanco, 
presenta un projecte que l’Ajunta-
ment qualifica d’“inviable” per 
les afectacions que té en el muni-
cipi i perquè no recull el soterra-
ment total pel nucli urbà. Al 2003, 
el Ministeri de Foment proposa el 
soterrament total de la LAV i el de 
la línia de rodalies però només fins 
a l’alçada del carrer Generalitat. 
L’Ajuntament s’hi oposa.
Al 2005 es reprenen les reunions 
de treball amb el nou secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Víctor 
Morlán. La proposta de Madrid 
continua sent que les vies de la lí-
nia convencional apareguin en su-
perfície abans del riu Ripoll amb 
l’argument que el traçat del túnel 
afecta els pilotatges de l’autopista 
C-33. Davant d’aquest pols en-
tre administracions i tement que 
Montcada pugui perdre la parti-
da, neix la Plataforma Tracte-Just 
Soterrament Total. L’èxit de les 
manifestacions convocades i la 
pressió exercida per la ciutadania 
propicia que al desembre del 2007 
l’Estat signi amb l’Ajuntament un 
conveni amb el compromís de fer 
un nou traçat soterrant la línia de 
rodalies fins passat el riu. Aquest 
és el projecte que es troba en pe-
ríode de redacció i pendent de 
finançament.

La lluita pel soterrament respon a una llarga 
reivindicació que arrenca a final dels 80
Pilar Abián | Redacció

LÍNIA DE PORTBOU

La Plataforma Tracte Just-Soterrament Total, creada al desembre del 2005, ha liderat el moviment de la ciutadania en suport al projecte

Un home de 55 anys, víctima de l’últim atropellament mortal a la línia

Un comboi de la línia de tren de rodalies del trajecte Barcelona-Portbou, al seu pas per l’avinguda de la Unitat

S. V. H, de 55 anys i veí de Barcelona, 
va morir el 25 d’octubre cap a les 
9.30h, atropellat per un tren al pas a 
nivell del carrer Bogatell. L’home va 
creuar les vies quan la barrera estava 
baixada i, segons han explicat el con-
ductor del comboi i testimonis pre-
sencials, va fer cas omís al clàxon i a 
l’avís d’algunes persones que el van 
alertar. Com a conseqüència de la 
frenada que va efectuar el tren, una 
passatgera va sofrir contusions a un 
genoll, motiu pel qual va ser traslla-
dada a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
A causa de l’accident, el trànsit fer-
roviari va quedar interromput uns 40 
minuts | SD
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Notícies OBRES AMB REtARD
La Generalitat encara no ha 
licitat la construcció del futur 
Hospital Ernest Lluch

pàg. 7

laveu.cat/noticies

VAgA A tYCO
Els  treballadors reclamen 
que la direcció compleixi el 
pacte d’empresa

pàg. 6

Les ordenances fiscals del 2011 
augmentaran un 1’9% de mitja-
na, cinc dècimes per sota de l’IPC 
previst aquest any. El Ple de l’Ajun-
tament, reunit el 29 d’octubre a 
la Casa de la Vila, va aprovar els 
impostos, les taxes i els preus pú-
blics per a l’exercici vinent amb el 
vot a favor de l’equip de govern 
–format per PSC i CiU–, mentre 
que l’oposició –ICV-EUiA, PPC i 
Esquerra– va rebutjar la proposta 
en considerar que no és el moment 
d’incrementar la pressió fiscal a la 
ciutadania, donat el context de cri-
si econòmica.
L’Impost de Béns Immobles (IBI) 
i l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE) pujaran un 1’9%, 
mentre que l’impost de vehicles 
es mantindrà igual que al 2010, 
en què es van congelar totes les 
ordenances fiscals.  

Els tributs de l’any vinent inclouen 
una nova taxa reguladora de l’ús 
de les instal·lacions dels centres 
públics d’educació infantil i primà-
ria, una iniciativa que l’oposició no 
veu amb bons ulls a causa dels pro-
blemes econòmics que també vi-

uen les entitats. L’equip de govern 
manté la política de bonificacions i 
exempcions per a les accions que 
preserven el medi ambient, les 
persones majors de 65 anys, les 
famílies nombroses i les que tenen 
les rendes més baixes. A partir de 
l’any vinent, en aquest capítol tam-
bé quedaran incloses les famílies 
monoparentals. 
“Hem plantejat uns impostos 
tenint en compte la conjuntura 
econòmica actual i, alhora, ga-
rantint que les necessitats i els 
serveis que es presten a la ciutat 
es cobriran amb la mateixa qua-
litat”, va dir el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU). 

L’oposició. ICV-EUiA, PPC i Es-
querra van coincidir a demanar 
informació a l’equip de govern 
sobre quin és l’estat dels comptes 
municipals preguntant, en con-
cret, pel grau d’endeutament de 
l’Ajuntament, el balanç del tercer 
pla d’austeritat aprovat ara fa un 
any i el romanent de Tresoreria. 
“En què es gastaran els diners 
recaptats? Tenint en compte 
l’actual situació i el sistema de 
finançament local, l’únic punt 
on es pot actuar des d’un Ajun-
tament és racionalitzant la des-
pesa”, va manifestar el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González. 
Per la seva banda, la portaveu del 
PPC, Eva García, va indicar que, 
per coherència, és millor aprovar 

conjuntament les ordenances i 
el pressupost de l’any vinent: 
“Els impostos han de suportar 
els pressupostos, però aquests, 
quins són? No ens ho han ex-
plicat; els actes de fe en política, 
avui dia, s’han acabat”. 
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, va explicar que un in-
dicatiu per conèixer quina és la 
capacitat econòmica dels montca-
dencs és saber l’índex de moro-
sitat en el pagament dels impos-
tos directes. “Hi ha un 30% de 
persones que no ha pagat els 
tributs directes, per tant, això 
és un clar indicador de quina 
és la capacitat econòmica de la 
nostra ciutat”. 

Les ordenances fiscals pujaran un 1’9% 
al 2011, cinc dècimes per sota de l’iPC
Sílvia Alquézar | Montcada

PLE D’OCTUBRE

Es crea una nova taxa 
per regular l’ús de les 
instal·lacions de les 
escoles públiques

L’augment dels impostos no va rebre el suport de l’oposició, que va proposar la congelació dels tributs donada la conjuntura econòmica
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El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, durant un moment de la seva intervenció al Ple al costat de l’alcadessa i la secretària de l’Ajuntament

Els treballadors de l’Ajuntament es mobilitzen 

Abans del Ple, un grup de treballa-
dors de l’Ajuntament es va concen-
trar a l’entrada de la Casa de la Vila 
com a senyal de protesta. Els em-
pleats reclamen a l’equip de govern 
que es compleixin els acords pac-
tats al nou conveni col·lectiu abans 
de l’aplicació del Decret que ha 
suposat la reducció del salari dels 
treballadors públics. “Després de 
dos anys de negociació ja havíem 
tancat un acord a nivell econòmic, 
però tot ha quedat en paper mu-
llat. També s’havia pactat el tema 
de la policia de proximitat però 
això, com que interessava posar-lo 
en marxa, s’ha complert”, ha dit un 
dels portaveus de la Coordinadora 

de Personal, Sergio Lahuerta. L’al-
caldessa, M. Elena Pérez (PSC), es 
va comprometre a la sessió a seure 
amb els sindicats per “reprendre les 
negociacions i arribar a un acord”. 
A la foto, alguns dels treballadors 
que van assistir al Ple | SA
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La construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch, que ha de donar servei als 
municipis de Montcada i Reixac, 
Cerdanyola, Ripollet i Barberà, 
continua a l’espera de rebre finan-
çament, fet que preocupa als alcal-
des de les localitats afectades. Tot i 
així, l’alcaldessa montcadenca i ac-
tual presidenta de la Mancomunitat 
Montcada, Cerdanyola i Ripollet, 
M. Elena Pérez (PSC), ha assegu-
rat que les obres es faran i que el 
Consell Executiu de la Generalitat 
adoptarà en les properes setmanes 
un acord que “confirmarà el com-
promís del Govern amb la cons-
trucció de l’equipament”. Pérez 
ha fet aquestes declaracions en re-
ferència a una notícia publicada pel 
diari El Punt, segons la qual la licita-
ció de les obres s’ha ajornat per ter-
cera vegada consecutiva, les dues 
primeres al juliol i al setembre. 

Sense concretar. Des del Departa-
ment de Salut no s’ha confirmat ni 

desmentit res al respecte i el missat-
ge ha estat que el projecte tira en-
davant, encara que no s’ha avançat 
cap calendari. 
“La realitat és que el retard en 
l’anunci de la licitació de les 
obres ens genera certa preocu-
pació, però tenim el compromís 
de la Generalitat que el projecte 
continua endavant i, per tant, es-

perem que en breu es confirmi la 
data d’inici de les obres”, ha ma-
nifestat l’alcaldessa montcadenca 
reiterant un cop més que l’hospital 
“és una necessitat inqüestionable 
per als quatre municipis a què 
donarà servei”. 
En el Ple d’octubre, al torn de precs 
i preguntes, la portaveu del PPC, 
Eva García, va interpelar el govern 

local sobre aquesta qüestió i la qual 
l’alcaldessa es va comprometre a 
donar-hi resposta.
L’Hospital Ernest Lluch es cons-
truirà en els terrenys de l’antiga 
fàbrica Redosa, dins el terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac, a 
tocar de Cerdanyola i Ripollet, i el 
cost estimat del projecte és de 97 
milions d’euros.

EqUIPAMENT SANITARI

L’alcaldessa, M. Elena Pérez, diu que el govern de la Generalitat s’ha compromès a fer l’adjudicació aquest mes

Pilar Abián | Redacció

La construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch, encara pendent de finançament

Imatge virtual del projecte que va guanyar al juny del 2009 el concurs d’idees sobre el disseny del futur hospital

Subvenció 
per a material 
sanitari
El Servei Català de la Salut ha 
atorgat a l’Ajuntament un ajut 
de 10.000 euros per a l’adquisi-
ció de diversos aparells mèdics a 
incorporar en el consultori mu-
nicipal de Can Sant Joan. Entre 
el material a adquirir hi ha un 
desfibril·lador portàtil per tal de 
millorar el servei als usuaris de 
l’equipament | SD

Conveni per 
millorar les 
pròtesis dentals
El professorat i l’alumnat del ci-
cle formatiu de grau superior de 
Pròtesi dental que ofereix l’insti-
tut La Ferreria participaran en el 
desenvolupament d’idees per mi-
llorar la tecnologia de les pròte-
sis dentals que fabrica l’empresa 
Desarrollos Dentales Plus Tres. 
La iniciativa s’emmarca en un 
conveni signat entre aquesta fir-
ma, el Departament d’Educació, 
Terrats Mecanizados i la Funda-
ció Eduard Soler, que tindrà vi-
gència fins al 2012 | PA
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Els treballadors de Tyco Electronics 
(Pla d’en Coll) estan fent mobilitza-
cions per reivindicar que la direcció 
els atorgui els increments salarials 
corresponents a aquest any, acor-
dats en el pacte d’empresa. Les 
protestes, que van començar el 22 
d’octubre, continuaran durant tot 
el mes de novembre i principi de 
desembre si abans no hi ha una 
resposta de la firma. Les accions 
consisteixen a aturar la producció 

durant quatre hores per torn. La 
manifestació més multitudinària 
va tenir lloc el dia 27, quan el per-
sonal es va concentrar davant les 
portes de la fàbrica i de les oficines 
de Barcelona. A la ciutat comtal, el 
comitè va lliurar un manifest a la 
cap de Recursos Humans amb les 
seves reivindicacions, signat per 
bona part del personal. 
“No havíem tingut problemes 
salarials fins aquest any, quan 
la direcció s’ha plantat i vol fer 

marxa enrere en els drets soci-
als adquirits pels treballadors”, 
ha explicat el secretari del comi-
tè, Ángel González. El personal 
demana l’increment de l’IPC del 
2010 però, segons els sindicats, 
la direcció només vol vincular la 
pujada del salari a més flexibilitat, 
una qüestió a la qual la plantilla es 
nega. Tyco, actualment amb 303 
treballadors, va passar durant el 
2008 i el 2009 per dos expedients 
de regulació d’ocupació.

CONFLICTE LABORAL

La plantilla està duent a terme aturades de quatre hores per torn des del passat 22 d’octubre

tyco es mobilitza per reivindicar 
el compliment del pacte d’empresa

Alguns dels treballadors de Tyco que van participar a la mobilització convocada pel comitè d’empresa el 27 d’octubre
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Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Procés per 
poder donar 
continuïtat al 
centre El Punt

La gerent del centre comercial 
El Punt, M. Rosa Gómez, ha 
explicat que el complex es troba 
immers en un concurs per poder 
donar continuïtat a l’activitat, 
que consisteix a què els admi-
nistradors concursals busquin 
fórmules per trobar liquiditat. 
“Tenim problemes d’impa-
gats amb alguns dels llogaters 
dels locals, el que ha agreujat 
la nostra situació, però volem 
continuar endavant amb el 
centre”, ha dit Gómez. En aquest 
sentit, a hores d’ara s’estan arran-
jant unes goteres que estan afec-
tant la instal·lació. 
El Punt, situat a Mas Rampinyo, 
té actualment 21 establiments en 
funcionament i està previst que al 
desembre obrin altres dos nous 
negocis. La instal·lació, gestio-
nada per l’empresa Secem, es va 
posar en marxa al 2007 amb bo-
tigues de serveis i alimentació, lo-
cals de restauració, supermercats 
i els cinemes. Al llarg d’aquests 
anys, però, una desena de nego-
cis ha hagut de tancar portes.

Silvia Díaz | Redacció

Servei de suport 
per a nous 
empresaris

El departament municipal de 
Promoció Econòmica ofereix 
tots els divendres, des de l’octu-
bre, el seminari ‘L’hora d’empen-
dre’, una sessió gratuïta i oberta a 
totes aquelles persones que estan 
valorant la possibilitat de posar 
en marxa un negoci propi –per 
assistir-hi s’ha de demanar dia i 
hora. Els interessats reben infor-
mació sobre les ajudes i subven-
cions existents, els punts forts i 
febles de les diferents formes de 
constituir una empresa i els pas-
sos que s’han de seguir per tal 
de crear-la. Les persones que ja 
tenen un projecte empresarial re-
ben assessorament per elaborar 
un pla que els permeti validar la 
viabilitat del negoci.
El servei d’assessorament a em-
preses fa anys que funciona a 
Promoció Econòmica, però ara 
s’han incorporat novetats en 
base a un nou conveni que el 
departament ha establert amb 
el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental, a través del qual 
l’Ajuntament s’adhereix al pro-
jecte ‘Inicia’, de la Generalitat. 

Silvia Díaz | Redacció
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L’estructura de la futura ampliació 
del Casal de la Mina ja és visible 
a l’equipament, on des d’aquest es-
tiu s’estan duent a terme les obres 
d’ampliació de la terrassa. Fins ara 
no s’havia vist gaire moviment al 
recinte perquè la carcassa s’estava 
construint en una empresa de la 
Ferreria, tot i que des del setem-
bre una part del pati està tancada, 
s’ha inutilitzat el lavabo adaptat i 

l’ascensor de l’equipament i l’accés 
es fa per la porta que hi ha davant 
del Rec Comtal. Els tallers i cursos 
s’estan desenvolupant amb nor-
malitat però actes puntuals, com 
l’intercanvi de gent gran fet a final 
de setembre, es va traslladar al Ca-
sal del parc Salvador Allende.

Resultat. Les obres d’ampliació 
les executa l’empresa Corpimo 
per un import proper als 300.000 

euros, diners provinents del Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local (FEOSL).
Com tots els projectes que es fan a 
través d’aquesta subvenció, haurà 
d’estar enllestit abans de final d’any.  
L’ampliació de l’equipament, que 
inclou la instal·lació d’un ascensor 
i una nova escala, permetrà que el 
centre, ubicat entre la Ribera i Can 
Sant Joan, disposi d’una planta 
més on ara hi ha la terrassa.

OBRES FEOSL

L’equipament de gent gran es dotarà d’un nou espai polivalent al primer pis abans de final d’any

L’estructura de la futura sala del 
Casal de la Mina ja està instal·lada
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Silvia Díaz | Redacció

L’estructura del futur espai polivalent que resultarà de l’ampliació de la terrassa es visible al Casal de la Mina
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És el compromís de la promotora que ha de fer la millora

El vial estarà arranjat 
abans de final d’any

Fonts municipals han avançat que 
el tram del carrer Ripoll entre Do-
mingo Fins i la plaça de l’Església, 
que actualment presenta un aspec-
te molt degradat, estarà arranjat 
abans de final d’any. És el com-
promís que l’Ajuntament ha ex-
tret de la constructora que s’ha de 
fer càrrec dels treballs, la mateixa 
que va dur a terme l’obertura del 
carrer Sant Josep i que, segons el 
consistori, per motius econòmics 
encara no ha pogut fer l’obra de 
millora d’aquest tram, que presen-
ta deficiències des de fa més d’un 
any. Durant les últimes setmanes, 

l’Ajuntament ha intensificat els 
contactes amb la promotora per 
tal que solucioni el problema, que 
ha generat malestar entre el veïnat 
de la zona i els conductors.
Fins al març, aquest tram estava 
ocupat per la caseta d’obra que 
feien servir els treballadors de 
l’empresa que es va encarregar de 
la remodelació del carrer Major. 
Durant els mesos que van durar 
els treballs, aquest punt va patir el 
pas continu de camions. La situa-
ció s’ha agreujat amb la posterior 
obertura de Ripoll per arranjar el 
clavegueram d’una nova construc-
ció al carrer Major. 

Silvia Díaz | Redacció

CARRER RIPOLL

L’estat actual del carrer Ripoll ha provocat el malestar del veïnat i dels conductors
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Lloguer de pis. Al carrer Bonavista, amb 
plaça de pàrquing inclosa. Seminou, 55 m2, 
dues habitacions, terrassa de 75 m2.  720 
euros mensuals.Tel. 610 760 054. 
En venta. Sofá de cuatro plazas impecable. 
Precio: 150 euros. Tel. 656 802 758.
Local en alquiler. Carretera de Ripollet, 58 
bis (dcha). Total de 300 m2 entre oficina y 
almacén. Precio mensual: 1.600 euros (ne-
gociables). Los muebles del interior, tam-
bién negociables. Tel. 932 788 485 (de 8 
a 14h).
Vendo. TDT nuevo más televisor de 16’’ con 
mando, 40 euros. Tel. 600 308 360.
Fontaluz. Reparación, instalación de fontane-
ría, electricidad y antenas. Tel. 626 361 406.
Urge vender. Mini-moto eléctrica (30 euros) 
y un quad infantil con batería eléctrica nueva 
(70 euros). Tel: 935 752 250.
Se busca. A las personas que pudieran 
ser testigos oculares del accidente de trá-
fico ocurrido el 3 de marzo de 2007 a las 
23.30h frente al Ayuntamiento.Tel. 630 623 
411 (señora Texeira).
Compro. Tebeos antics, còmics de súper 

herois, manga, i joguines en general. 630 
930 616
Pis en venda. Al passeig de la Font Puden-
ta. Amb ascensor, 3 habitacions, assoleiat. 
Preu: 177.300 euros. Tel. 935 752 813.
, 935 641 714.
Oferta laboral. Se necesita señora para traba-
jo de limpieza a domicilio. Tel. 685 494 916.
Vendo. Sofà de cuatro plazas impecable. 
Precio: 150 euros. Tel. 656 802 758.
Oferta de trabajo. Para auxiliar de clínica. 
Enviar currículum a clinicamontcadapunt@
gmail.com.
Perdida. El 18 de julio despareció en el 
carrer Major una perrita stanford de 4 
meses. Marrón clarito, la cara y el lomo 
blancos.Responde al nombre de Tuca. Tel. 
615 373 154. 
Se alquila. Estudio en Empúriabrava, 1ª lí-
nea de mar. 607 846 639-607 846 598.
Se traspasa la cervecería Turó, a pleno 
rendimiento, en Can Sant Joan. Tel. 653 
538 709.
Ecoprinting. Reciclatge de cartutxos i tòners. 
Recollida de buits gratuïta. Tel. 651 397 339.  

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  
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COLLSEROLA

La declaració de Collserola com a 
Parc Natural significa la protecció 
del Turó –Montcada ara té 163 
hectàrees més d’espai protegit, pas-
sant a 373– i aquest fet ha satisfet 
l’Ajuntament, però el consistori 
reclama que la muntanya quedi 
connectada amb la resta del parc. 
“El Turó està separat per les in-
fraestructures viàries i aquesta si-
tuació s’accentuarà quan acabin 
les obres del carril bus-VAO a la 
C-58”, ha indicat l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC).  
L’Ajuntament va aprovar al 2007 
la inclusió del Turó i el seu entorn, 
entre Can Cuiàs i Terra Nostra, a 
la proposta d’ampliació de l’àmbit 

del Pla d’Espais d’Interès Natural 
de Collserola. El projecte per a la 
construcció del carril VAO incor-
pora una plataforma de connexió 
ecològica entre el parc i el Turó, tot 

i que la seva execució no ha estat 
inclosa al pressupost final del pro-
jecte, fet que ha estat reclamat de 
forma continuada pel consistori 
local.

Silvia Díaz | Redacció
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> Rotonda provisional al polígon Foinvasa
L’Ajuntament ha instal·lat una rotonda provisional a la cruïlla entre els carrers 
Beat Oriol i Narcís Monturiol, al polígon industrial Foinvasa, mentre la Genera-
litat no en construeix la definitiva. El consistori ha pres aquesta decisió davant 
l’increment d’accidents que s’han produït darrerament en aquest punt. La 
creació d’una rotonda per regular el trànsit és una actuació inclosa al soterra-
ment de la C-17 al seu pas per Montcada i Reixac | SD

Vista del Turó des del mirador de l’estrella, situat al parc de Can Cuiàs, que forma part de Collserola

> L’asfaltat es trasllada a Mas Rampinyo
Els treballs d’asfaltat continuen aquest mes al passeig Sant Jordi i els carrers 
Enric Granados, Wagner, Pau Casals, Castells, Pep Ventura, Consell de Cent i 
Mozart, a Mas Rampinyo. L’Ajuntament preveu enllestir l’obra cap el 20 de no-
vembre. L’últim vial que s’ha condicionat ha estat l’avinguda de la riera de Sant 
Cugat (imatge), a la Font Pudenta, barri on també s’asfaltarà el carrer Quarters, 
però no ara sinó en una altra fase. El motiu d’aquesta divisió respon a que 
s’està donant prioritat als sectors per on passarà la xarxa ciclable, unes obres 
que s’estan executant a través del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibili-
tat i obliguen l’Ajuntament a enllestir els treballs abans de final d’any | SD
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L’Ajuntament reclama que el turó 
quedi connectat amb la resta del parc
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El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els sis munici-
pis travessats pel Ripoll han elaborat una diagnosi de l’estat de conser-
vació del riu al llarg dels seus 40 quilòmetres de recorregut, entre Sant 
Llorenç Savall i Montcada i Reixac. El document proposa un total de 431 
accions de millora paisatgística per posar de relleu el valor del patrimoni 
històric del riu i els seus voltants, on hi viu una població de 400.000 
habitants. El document, que ha tingut un cost de 42.000 euros –el 50%, 
de la Generalitat i l’altre 50%, dels sis consistoris implicats– fa propostes 
de millora sobre els aspectes ecològics, el tractament dels espais agríco-
les, l’accessibilitat, els usos socials o els canvis del sòl  | SD

> Pautes per millorar l’entorn del Ripoll
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Les actuals infraestructures viàries i el futur carril bus-Vao de la c-58 aïllen la muntanya 

> Condicionament de l’entorn forestal
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
de Montcada i Reixac ha dut a terme al 
llarg del mes d’octubre dues jornades 
d’arranjament i neteja d’espais bosco-
sos. Una de les sessions es va dedi-
car a la retirada de llenya del Turó de 
Montcada i l’altra, al condicionament 
del sender de Can Franc, desapare-
gut des del 1997 per falta de mante-
niment. L’ADF continua duent a terme 
tasques de millora i repoblació de la llera del riu Ripoll i durant aquest any el 
col·lectiu ha executat quatre esbroçaments i tres regades | SD



10 1a quinzena | Novembre 2010Publicitat



111a quinzena | Novembre 2010 Notícies

ELECCIONS AUTONÒMIqUES

La portaveu del PPc local és la número 8 de la llista dels populars per Barcelona

Eva garcía, amb opcions de tornar a 
repetir com a diputada al Parlament

La portaveu del grup municipal 
del PPC, Eva García, és la núme-
ro 8 de la llista del partit per Bar-
celona a les properes eleccions 
autonòmiques que encapçalarà 
la presidenta del PPC, Alicia 
Sánchez Camacho. La montca-
denca torna a ocupar el mateix 
lloc que va tenir al 2003, la pri-
mera vegada que el seu partit la 
va incorporar a la candidatura. 
Aleshores García va esdevenir 
la primera persona del municipi 
que assolia el càrrec de diputada 
al Parlament de Catalunya i, de 
moment, continua sent l’única. 
En les eleccions del 2006 García 
va ser la número 12 de la llista i 
no va tornar a l’hemicicle en pri-
mera instància, sinó a l’octubre 
de l’any passat, arran la renúncia 
a l’escó de Montserrat Nebrera. 
Des d’aleshores, la montcadenca és 
la portaveu popular de la Comis-
sió de Medi Ambient i Habitatge 
i membre de les comissions de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques 
i de Salut i Benestar Social. Quant 

a les responsabilitats que té dins 
del partit, des del 2008, García és 
la vicesecretària d’Organització de 
Barcelona.

Valoració personal. “M’honora 
molt que el partit m’hagi triat 
per ocupar el número 8 perquè 
demostra que, més enllà de la 
paritat, s’ha valorat la feina 
que he fet fins ara”, ha dit la di-
putada, tot afegint “espero estar 

a l’altura de les circumstàncies 
i fer la millor campanya pos-
sible”. 
García, de 39 anys, és regidora 
a l’Ajuntament des del 2000. En 
les últimes eleccions municipals 
també va ser la candidata dels 
populars. La comarca del Vallès 
Occidental compta amb 7 repre-
sentants a la candidatura del PPC 
al Parlament de Catalunya dels 
quals García n’és la primera.

Pilar Abián | Redacció
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Els nacionalistes intensificaran la seva presència al carrer 

CiU farà una campanya 
pròxima a la ciutadania

D’esquerra a dreta, Joan Carles Paredes (president de CDC), Maresma i Mimó en la roda de premsa

La secció local de CiU farà 
presència constant al carrer du-
rant els 15 dies que durarà la 
campanya electoral de les au-
tonòmiques, que comença el 12 
de novembre. Els nacionalistes 
han plantejat accions als mercats 
ambulants del centre i de Can 
Sant Joan, visites porta a porta a 
tots els barris i obrir el local (Ma-
jor, 47) tots els dies. “Intentarem 
acostar el nostre projecte al 
màxim de ciutadans, que és el 
que Catalunya necessita”, va ex-
plicar el cap de campanya, Fran-
cesc Mimó, a la roda de premsa 

que CiU va fer el 2 de novembre 
per presentar els actes, durant la 
qual  el president de la Federació 
a Montcada i Reixac, Joan Mares-
ma, va expressar les aspiracions 
de la coalició: “El repte és guan-
yar les eleccions al municipi”. 
La campanya arrencarà amb la 
tradicional enganxada de cartells 
(dia 12, 0h) i, per reforçar els ac-
tes, està prevista la visita al mer-
cat ambulant dels dimecres del 
vicepresident del Parlament de 
Catalunya, Lluís Corominas (dia 
17) i del diputat i president de la 
Federació de les comarques de 
Barcelona, Jordi Turull (dia 24).  

Silvia Díaz | Montcada

Eva García en un Ple amb Teodoro García, l’altre membre del grup municipal del PPC 
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La primera Fira de la Tardor or-
ganitzada per Montcada Centre 
Comerç (MCC) els dies 23 i 24 
d’octubre ha tingut tant d’èxit 
de participació i visitants que 
l’organització ja planeja la sego-
na edició. “Costa molt d’esforç 
muntar una fira com aquesta 
però estem disposats a repetir-
la”, ha manifestat el president de 
l’MCC, Manuel Moreno. Altres 
comerciants consultats per La Veu 
també consideren que l’experiència 
paga la pena perquè contribueix a 
crear ambient de poble.  

Força animació. Durant els dos 
dies de la Fira, centenars de per-
sones es van donar cita al carrer 
Major per recórrer la vuitantena 
d’expositors –40 de la ciutat i la 
resta de fora del municipi– que 
van muntar parada. Tampoc no 
van faltar les autoritats munici-
pals, encapçalades per l’alcaldes-
sa, M. Elena Pérez (PSC), i el 
regidor de Comerç, Joan Carles 
Paredes (CiU), que la matinal de 
dissabte van saludar personal-
ment els participants. “Cal feli-
citar aquesta iniciativa ja que 
posa de relleu la bona oferta 
comercial que hi ha al munici-
pi”, va dir Pérez.  Paredes, per la 
seva banda, va destacar l’esforç 
dels comerciants en temps de cri-

si i va expressar el suport de la 
corporació local a l’organització. 
“Hem col·laborat en tot allò que 
ens han demanat i estem dispo-
sats a seguir apostant per totes 
les propostes destinades a en-
fortir el comerç local”, va dir. La 
Fira de la Tardor va comptar amb 
l’actuació de la Colla Mitjana de 
Gegants de Montcada i Reixac i 
les exhibicions de les escoles de 
dansa Eva Nieto i Jym’s. 
Malgrat que el bon ambient va 
presidir la Fira, la matinada de diu-
menge un grup d’incontrolats va 
fer malbé una onzena de carpes i 
va robar material de bijuteria.

COMERÇ

Una vuitantena de comerços locals i de fora van vendre els seus productes el 23 i 24 d’octubre al carrer Major

Pilar Abián | Montcada

L’èxit de la primera Fira de la tardor 
anima l’MCC a repetir l’experiència

Centenars de persones van desfilar durant el cap de setmana pel carrer Major per visitar les parades que van participar a la Fira de la Tardor
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Condis invertirà 
20 milions en 
la nau local

L’alcaldessa, a la Fira amb el regidor de Comerç, a l’esquerra de la imatge, i el president de l’MCC
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La cadena d’alimentació Con-
dis Supermercats ha anunciat 
que invertirà 20 milions d’eu-
ros per a l’ampliació de la seva 
plataforma logística central, 
situada al polígon del Pla d’en 
Coll de Montcada i Reixac. La 
companyia incrementarà l’espai 
en prop de 6.000 m2, per desti-
nar-ne uns 5.000 a l’emmagat-
zematge d’alimentació seca i els 
1.000 m2 restants, a productes 
de xarcuteria. Un altre projecte 
és l’automatització total del pro-
cés de preparació de les coman-
des, amb una maquinària que 
ocuparà 3.000 m2. La previsió 
de Condis és inaugurar l’ampli-
ació de les seves instal·lacions a 
principi del 2012 | SD

Festa dels 
comerciants de 
Mas Rampinyo 
L’associació de comerciants, 
botiguers i industrials de Mas 
Rampinyo organitza el 6 de no-
vembre un taller perquè els in-
fants aprenguin a elaborar pane-
llets amb la col·laboració d’una 
cuinera. L’activitat tindrà lloc a la 
plaça Salvador Espriu, de 10.30 a 
13h. Cap a les 12.30h, en el ma-
teix escenari, hi haurà un espec-
tacle de pallassos, a càrrec de La 
Unió. Durant tota la matinal es 
repartiran moniatos i castanyes 
per a tots els assistents | SD
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El calendari escolar no permet, 
ara per ara, conciliar la vida fami-
liar i laboral. Al llarg del curs, pe-
ríodes com les vacances de Nadal, 
la Setmana Santa, les vacances 
estivals i ara també la nova Set-
mana blanca prevista al març obli-
guen als pares que treballen fora 
de casa a haver de deixar els fills 
a la cura d’altres persones o bé a 
inscriure’ls a casals. Amb l’objec-
tiu d’ajudar les famílies a afrontar 
aquesta conjuntura, les regidories 
d’Educació, d’Infància i Joventut i 
l’IME, a petició de la recentment 
creada Federació d’Associacions 
de Mares i Pares de Montcada i 
Reixac (FAMPA), han programat 
casals per a nens de P3 a 6è de pri-
mària que cobreixen els períodes 
en què no hi ha classe. 

“La nostra insistència i pressió 
finalment han donat els seus 
fruits”, ha explicat el president 
de la FAMPA, Pedro Fernández, 
qui confia que la proposta que fa 
l’Ajuntament sí que pugui reeixir: 
“El curs passat vam fer un intent 
de fer casals conjunts organitzats 

per les AMPA, però no va ha-
ver-hi prou demanda, potser per 
mancar de difusió”. Fernández 
també opina que el municipi s’ha 
avançat respecte d’altres on no s’ha 
fet cap pas en aquest sentit.
També la presidenta de l’Àrea 
Social i regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), ha valorat positiva-
ment el primer treball en equip 
amb la FAMPA: “La proposta de 
casals conjunts pretén cobrir les 
necessitats de les famílies i res-
pon a una bona entesa amb els 
representants dels pares”.

Conciliació. La proposta del con-
sistori inclou els casals infantils i 
esportius que tradicionalment or-

ganitza al municipi durant l’estiu i 
afegeix d’altres que es faran al Na-
dal, la Setmana Santa, la Setmana 
blanca i al mes d’agost. “Aquest 
últim considero que és especial-
ment important perquè aju-
da a conciliar la vida laboral i 
fami liar d’aquells que treballen 
quan la majoria fa vacances”, 
ha assenyalat la regidora d’Infàn-
cia i Joventut, Eva Gonzalo (PSC). 
Amb aquest objectiu, alguns dels 
casals programats, com ara el de 
Nadal, permetran inscriure els 
nens per dies i no necessàriament 
tot el període vacacional. 
Una altra de les novetats, pel que 
fa als casals esportius, és que el 
campus Carles Rexach de futbol  

també s’ofertarà al Nadal i a la 
Setmana blanca. “A l’estiu va ser 
un èxit i esperem que hi hagi 
prou demanda com per tirar-
los endavant”, ha dit el president 
de l’IME, Juan Parra (PSC). 
Les inscripcions als casals, que es 
duran a terme a diferents centres, 
es podran fer a l’Ajuntament i 
també a través de les AMPA de 
les escoles. Els que es realitzen a 
l’estiu seguiran comptant amb 
subvenció municipal de manera 
que, comparativament, seran més 
econòmics per a les famílies que 
els casals de nova creació per als 
quals l’Ajuntament ha sol·licitat 
l’ajut que la Generalitat ha anun-
ciat per a la Setmana blanca.

Societat
laveu.cat/societat

FEStA DE LES CULtURES
Actes lúdics i per reflexionar 
en la sisena edició de la 
jornada per la diversitat

pàg. 16pàg. 15

NOVETAT

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ofertarà casals durant 
tots els períodes no lectius de l’any
La proposta ha estat feta conjuntament i a petició de la recentment creada Federació d’aMPa del municipi

L’oferta que proposa el consistori amplia els casals infantil i esportiu que es fan tradicionalment a l’estiu, quan acaba el període lectiu

La proposta va en la 
línia de cobrir el Nadal, 
la Setmana Santa, la 
nova Setmana blanca    
i el mes d’agost

ViOLÈNCiA DE gÈNERE
Dona i Igualtat inicia el 
programa d’activitats per 
commemorar el 25N

Primera reunió 
del curs del 
Consell Escolar 
Municipal
El 10 de novembre (17.30h, Casa 
de la Vila) es farà la primera reunió 
del nou curs del Consell Escolar 
Municipal (CEM). Entre els punts 
inclosos a l’ordre del dia hi ha la 
presentació dels objectius per a 
aquest període acadèmic, el pla de 
treball de la Comissió de Necessi-
tats Educatives Especials (CNEE), 
la presentació de la recentment 
creada FAMPA (Federació d’AM-
PA de Montcada i Reixac) i l’ofer-
ta de casals conjunts per cobrir tots 
els períodes no lectius de l’any. Un 
altra proposta a debatre serà la cre-
ació d’una comissió per a l’estudi 
de la previsió de places escolars 
pels propers cursos i la presenta-
ció del nou reglament d’ús de les 
instal·lacions escolars | PA

El carnet de 
conduir com a 
eina integradora
La Regidoria d’Integració inicia el 
15 de novembre una nova edició 
del curs ‘Carnet de conduir i com-
petències lingüístiques’, que es farà 
al Centre Cívic La Ribera fins al 
març del 2011. Les classes s’adre-
cen especialment a persones au-
tòctones amb dificultats per acce-
dir a l’aprenentatge habitual de les 
autoescoles, immigrants extraco-
munitaris amb dificultats idiomàti-
ques o bé comunitaris que vulguin 
adquirir més coneixements en 
l’àmbit de la conducció. El curs fa 
quatre anys que es fa, amb un alt 
nivell de participació | SD
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La Generalitat ha adjudicat pro-
visionalment les obres del nou 
institut Montserrat Miró a l’em-
presa Guinovart, per un import de 
5.814.961 euros. El termini previst 
pel govern català és de 17 mesos, 
i, per tant, el centre no entraria en 
funcionament fins al curs 2012-
2013. L’equipament es construirà 
als terrenys que fins ara ocupava 
la zona d’atletisme, serà una cons-
trucció preindustrialitzada amb ca-
pacitat per a 690 alumnes, dividits 
en quatre línies d’ESO i tres de 
batxillerat –una més de cada nivell 
respecte a l’oferta actual.

Valoracions. L’Ajuntament i la co-
munitat educativa s’han mostrat 
satisfets amb la notícia. L’alcaldes-
sa, María Elena Pérez (PSC), ha 
celebrat la notícia, entenent que sig-
nifica “la culminació d’un llarg 
procés on ha estat fonamental la 
col·laboració de tots”. A una reu-
nió mantinguda a mitjan d’octubre 

amb Serveis Territorials, el director, 
Josep Lluís Domeyó, va comunicar 
al consistori que les obres comença-
rien al 2011 i acabarien un any des-
prés. “Ens hem d’alegrar perquè, 
encara que sigui tard, l’equipa-
ment es farà; en l’actual context 

econòmic altres centres han que-
dat enrere”, ha dit el president en 
funcions de l’AMPA, Agustín Fuer-
tes. El director del centre, Manuel 
Vidal, qui també s’ha congratulat 
per l’adjudicació de les obres, ha 
explicat que abans no es faci el nou 

equipament, l’institut haurà de do-
tar-se d’instal·lacions provisionals 
per al curs vinent. “Es construirà 
un mòdul amb dues aules, la-
vabos i un magatzem, amb això 
cobrirem, de moment, les neces-
sitats d’espai”, ha indicat Vidal. 

EDUCACIÓ

Silvia Díaz | Redacció

La generalitat adjudica la construcció 
del nou institut Montserrat Miró

 

> xerrada sobre planificació familiar
Una desena de dones va participar a 
una conferència sobre sexualitat i re-
producció que la llevadora Joana Ji-
ménez, formadora de Creu Roja amb 
experiència a les àrees materno-infantil 
de diferents hospitals va oferir el 25 
d’octubre al Centre Cívic La Ribera, en 
el marc de les activitats del programa 
‘Construir l’Entorn’, un projecte impulsat per la Regidoria d’Integració que 
pretén integrar la població nouvinguda | SD

> L’OMiC informa sobre les trucades publicitàries
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) informa de les mesu-
res que s’han de seguir en el cas de rebre propostes comercials telefòniques 
no sol·licitades i reiterades, ja que té coneixement que moltes empreses utilit-
zen aquest sistema per aconseguir clients nous. Entre les recomanacions hi ha 
donar-se de baixa de la guia telefònica o que les dades que hi apareguin no 
s’utilitzin amb finalitats publicitàries. També hi ha l’opció d’ inscriure’s en llistes 
on les entitats o empreses es comprometen a no enviar publicitat | NR
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> Sessions informatives per a nouvinguts
La Regidoria d’Integració, dins del Pla Local d’Inclusió, organitza tres ses-
sions informatives d’acollida per a persones immigrants que fa poc que 
viuen a  Montcada. Les xerrades tindran lloc els dies 17 i 24 de novembre 
i l’1 de desembre al Kursaal, de 9.30 a 11.30h. Els temes dels que es par-
larà són, entre d’altres, l’empadronament, l’obtenció de la targeta sanitària, 
l’escolarització dels fills, l’educació al llarg de la vida, l’accés a la documenta-
ció, les prestacions, l’habitatge i la recerca de feina | SD

Vista aèria del pati i de les instal·lacions de l’actual institut Montserrat Miró, situat al carrer Carrerada, a Montcada Nova
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Silvia Díaz | Redacció

iniciativa per 
explicar la 
cultura de la 
pau als joves

La Regidoria d’Integració So-
cial, Cooperació i Solidaritat i 
Creu Roja han impulsat el pro-
jecte ‘Maleta pedagògica per al 
desenvolupament d’una cultura 
de la pau’, adreçat als alumnes 
de secundària. Els objectius del 
programa són afavorir el conei-
xement de la cultura de la pau 
entre el jovent, incidir en la re-
solució pacífica dels conflictes, 
mostrar les conseqüències de les 
guerres, treballar el respecte a la 
dignitat humana i mostrar la tas-
ca de les ong. 
Per tal que els estudiants pren-
guin consciència d’aquests con-
ceptes, es proposen diferents 
activitats, dividides en mòduls, 
que s’ajusten a assignatures com 
Educació per a la ciutadania, Fi-
losofia, Ètica, Història de les Re-
ligions o Ciències Socials.  En el 
marc del programa, al tancament 
d’aquesta edició, el 4 de novem-
bre obria al públic una exposició 
sobre la cultura de la pau que 
es podrà visitar al Centre Cívíc 
Can Cuiàs.

Els treballs estan pressupostats en prop de 6 milions d’euros i el termini d’execució serà de 17 mesos 

> Presentació del web de la xarxa d’Equipaments
La Regidoria de Participació Ciutadana presentarà oficialment el dia 18 de no-
vembre el web i l’espai a Facebook de la Xarxa d’Equipaments amb un acte 
que tindrà lloc a la Casa de la Vila, a les 18h. El portal pretén donar a conèixer 
les activitats que fa el departament als centres cívics de la Ribera, Can Cuiàs i 
l’Alzina (Terra Nostra), la Casa de la Vila i el Casal de la Mina | SD
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INTEGRACIÓ

L’activitat tindrà lloc a la plaça de la Ribera el 6 de novembre 

La Festa de les Cultures 
es consolida com 
un espai d’intercanvi

La Festa de les Cultures, que or-
ganitzen la Regidoria d’Integra-
ció –en el marc del Pla Integral 
del barri– i la Taula Cívica, amb 
el suport d’una desena d’entitats, 
tindrà lloc el 6 de novembre a la 
plaça de la Ribera. L’objectiu de la 
iniciativa, que es desenvolupa des 
del 2005, és aconseguir un conei-
xement i intercanvi mutu entre les 
diferents cultures que conviuen al 
municipi. “La festa ve a demos-
trar, de forma lúdica, que no hi 
ha tantes diferències entre nosal-
tres i la població nouvinguda”, 
ha indicat el regidor d’Integració, 
Carles Guijarro (PSC). 
El programa d’activitats inclou ta-
llers multiculturals i activitats que 
mostren el passat el municipi. Hi 
haurà gastronomia d’arreu del 
món, artesania (henna, polseres i 
trenes), jocs, pintura i música. Tam-
bé es faran actuacions de folklore 
de Colòmbia, Equador, el Marroc 
i Nigèria i de ball flamenc; un taller 

de percussió, una batukada i jocs 
d’arreu del món. Així mateix hi 
haurà exposicions i un audiovisual  
sobre la immigració –aquest últim, 
produït per Montcada Comunica-
ció– i una mostra sobre la Mont-
cada agrària i d’estiueig. La nove-
tat és una cursa popular (10.30h) 
–amb dues versions, per a infants 
i adults– i que rep el suport de la 
Joventut Atlètica Montcada (JAM). 
La prova dels adults és de tres qui-
lòmetres i la dels nens es farà pels 
carrers de la Ribera. 

Comerç just. En el marc de la Fes-
ta, un any més es farà la Fira del 
comerç just, una iniciativa que col-
labora amb l’eradicació de la pobre-
sa i de la dependència econòmica 
dels països productors. A la Fira es 
vendran productes de comerç just, 
hi haurà tallers que parlen sobre 
l’explotació de la població infantil 
i adulta i sobre consum responsa-
ble; espectacles de cançons i de ball 
i una exposició sobre l’Amazònia.

Silvia Díaz | Redacció
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Les degustacions gastronòmiques són un clàssic a la Festa de les Cultures de la Ribera

 Una exposició al Kursaal sobre l’Amèrica Central real

Eradicar estereotips és l’objectiu 
d’una exposició que la Regidoria 
d’Integració i Cooperació portarà al 
Kursaal de l’11 de novembre al 13 
de desembre –la inauguració serà 
el dia 11 (19.30h). La mostra, amb 
el nom ‘Recerca altres mirades del 
Carib’, recull fotografies, notícies, 
llegendes, jocs, un mapa interactiu 
i àudios amb músiques d’aquests 

països, que volen mostrar a l’espec-
tador la realitat d’El Salvador, Nica-
ragua, Panamà, Guatemala, Costa 
Rica, Hondures i Belice, “territoris 
que sovint queden amagats darrera 
d’idees preconcebudes”, explica el 
catàleg de la mostra. L’exposició for-
ma part dels actes a Montcada per 
promoure els Objectius del Desen-
volupament del Mil·leni | SD

Silvia Díaz | Redacció

Suport a dues 
nenes operades 
de l’oïda a 
Barcelona

La Regidoria d’Integració, Coope-
ració i Solidaritat i l’ong local Ta-
zumal han col·laborat un cop més 
en la recuperació de dues nenes 
d’El Salvador intervingudes a una 
clínica de Barcelona per recuperar 
l’oïda. Durant el mes d’octubre, la 
seu de l’entitat –situada al carrer 
Sant Ramon, a Mas Rampinyo– 
ha acollit les nenes i les seves ma-
res. Karen Genovéz i la seva filla, 
M. José, de 5 anys, han visitat 
Montcada per tercer cop mentre 
que Camila, de 3 anys, i la seva 
mare, Carlana, venien a Catalu-
nya per segona vegada. 
Les operacions de les dues infants 
responen a un conveni establert 
entre la Universitat de l’Amèrica 
Central i un hospital barceloní, 
que inclou la intervenció quirúr-
gica i el tractament posterior per 
aconseguir que les pacients, amb 
el temps, puguin tenir una vida 
normalitzada, aprenent a sentir i 
a parlar. Les famílies han de pa-
gar el viatge des d’El Salvador a 
Catalunya mentre que l’allotja-
ment va a càrrec de Tazumal.
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Els actes centrals del programa amb 
motiu del Dia Mundial contra la vi-
olència masclista tindran lloc durant 
la setmana prèvia al dia 25, quan se 
celebra l’efemèride, però a partir de 
mitjan de novembre hi haurà algu-
nes activitats, que es faran a tots els 
barris, organitzades per la Regido-
ria de Dona i Igualtat i altres depar-
taments municipals i entitats.
Del 15 al 19, Can Tauler enregistra-
rà un vídeo amb l’opinió del jovent 
sobre la violència. El dia 15, l’Es-
cola d’Adults acollirà una xerrada 
dels Mossos d’Esquadra (18h), i el 
dia 18, a l’Auditori es veurà l’obra 
de teatre ‘Dona havies de ser’, per 
a alumnes de secundària (11.30h). 
El 17 es projectarà a l’Alzina la pri-
mera part de la trilogia ‘Millenium’ 
(18h). El dia 14, a l’estadi de futbol 
de Can Sant Joan, es llegirà un ma-
nifest contra la violència (11.45h).
Com a preàmbul, la plaça del Bosc 
va acollir el 21 d’octubre una con-
centració a favor la igualtat i la pau, 
convocada per l’Ajuntament i el 
Consell Municipal de Dones. La se-

tantena de participants va manifes-
tar el seu rebuig a aquesta xacra so-
cial. La Regidoria també ha ampliat 
el termini per adherir-se al Pacte 
Ciutadà contra la violència. Només 
cal enviar un correu electrònic (ofi-
cinadona@montcada.org) amb el 
nom i cognom,  o trucar a l’Oficina 
d’Atenció a la Dona (OAD).

Dades. Al 2009, 67 dones van ser 
ateses per violència de gènere a 
l’OAD del total de casos que es 

van  atendre (278), una xifra molt 
similar a la del 2008. D’aquestes, 
41 era la primera vegada que de-
manaven el servei i el 78% era 
d’origen espanyol. Per la seva ban-
da, el grup d’atenció a la víctima 
dels Mossos d’Esquadra va rebre 
l’any passat 65 denúncies per vi-
olència de gènere, a partir de les 
quals, a un 35% de les dones se’ls 
va aplicar una ordre de protecció. 
En total, aquest ens va fer el segui-
ment dels casos de 71 dones.

L’oficina de la Dona ha ampliat el termini d’adhesió personal al Pacte ciutadà contra la violència

Silvia Díaz | Redacció

Es posen en marxa els actes per 
commemorar el 25 de novembre

Les autoritats municipals i alguns dels veïns que van participar a la concentració del 21 d’octubre
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Marga Cayuela, de 47 anys i 
afectada de Pompe, va començar 
a rebre tractament mèdic contra 
aquesta malaltia degenerativa el 2 
de novembre després de cinc anys 
d’espera. El seu via crucis es va 
iniciar quan, en notar els primers 
símptomes –fatiga, cansament, di-
ficultat per caminar i respirar–, va 
ser derivada pel seu metge de cap-
çalera a la Vall d’Hebron per re-
bre diagnòstic. Malgrat que el seu 
físic s’anava deteriorant progres-
sivament, durant quatre anys no 
va rebre cap mena de tractament. 
Després de molt insistir, l’hospital 
li va denegar la medicació argu-
mentant que no estava demostra-
da la seva eficàcia, tot i que l’afec-
tada considera que el hàndicap ha 
estat sempre econòmic, ja que el 
medicament costa 250.000 euros 
anuals. 
Malgrat la negativa de la Vall 
d’Hebron, Cayuela no es va ren-
dir i va decidir anar a l’Hospital 
de Sant Pau. El comitè mèdic i far-
macològic d’aquest centre sanitari 

sí va aprovar finalment el seu cas 
aquest estiu i CatSalut ha autorit-
zat ara la despesa econòmica. “Es-
tic molt contenta i emocionada, 
perquè han estat molts anys de 
lluita”, ha manifestat, en saber la 
notícia. Cayuela també ha expres-
sat el seu agraïment al consistori i 
a totes les persones i institucions 
que li han donat suport. 

Malaltia minoritària. El Pompe, 
una tipologia de Glucogenosi, és 
una malaltia genètica i degene-

rativa considerada minoritària 
que atrofia la musculatura fins 
causar la mort. El medicament, 
Myozyme®, no cura els pacients 
però sí contribueix a frenar-ne els 
símptomes i a millorar lleugera-
ment el seu estat. El fet que sigui 
tan car respon a què, ara per ara, 
només el comercialitza una única 
companyia biotecnològica arreu 
del món, Genzyme Corp, que és 
la que ha desenvolupat el tracta-
ment i la que té la patent per un 
període de 10 anys.

Acaba una llarga espera de cinc 
anys per rebre tractament mèdic
Marga cayuela, afectada de Pompe, ha començat a rebre la medicació aquest mes

SALUT
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Renau reivindica el paper 
transformador de la dona 

Dues raons van impulsar la psicò-
loga i pedagoga M. Dolors Renau 
a escriure el llibre ‘La voz públi-
ca de las mujeres’. D’una banda, 
la indignació davant la naturalitat 
amb la qual la societat accepta la 
violència com a resposta als con-
flictes i de l’altra, l’absència de les 
dones en la vida pública al llarg 
de la història com a conseqüència 
del domini d’un model patriarcal. 
“L’únic camí per trencar aquesta 

dinàmica és que la dona tingui 
presència en la vida social i po-
lítica i que prengui conscièn cia 
del seu paper transformador”. 
Aquesta és una de les conclusions 
del llibre que Renau va presentar 
el 2 de novembre a la Casa de la 
Vila en un acte organitzat per la 
Regidoria Dona i Igualtat, que 
va comptar amb la responsable 
d’aquest departament, M. Teresa 
Gallego, i l’alcaldessa, M. Elena 
Pérez, ambdues del PSC. 

Laura Grau | Montcada

DONA I IGUALTAT

La pedagoga presenta el llibre ‘La voz pública de las mujeres’

En primer terme, Dolors Renau, mostrant el seu llibre, amb M.Elena Pérez i M. Teresa Gallego

Pilar Abián | Redacció

Marga Cayuela, emocionada i feliç després de saber que finalment rebrà el tractament esperat
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L’Ajuntament ha aprovat les ba-
ses per atorgar a les entitats les 
subvencions per als projectes del 
2011, que podran demanar en el 
termini de 45 dies naturals a partir 
de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Butlletí Ofici-
al de la Província –al tancament 
d’aquesta edició encara no s’havia 
fet públic. Les sol·licituds s’hauran 
de registrar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) o bé al PAC 
de Can Cuiàs, aportant una ins-
tància, les dades del compte ban-
cari, la previsió anual d’ingressos i 
despeses i un escrit que expliqui el 
projecte pel qual es demana l’ajut, 
que no superi les 20 pàgines. Per 
ampliar la informació sobre les 
subvencions, les entitats es poden 
adreçar a la Regidoria de Partici-

pació Ciutadana, situada a l’edifici 
de l’Ajuntament. La convocatòria 
de subvencions és oberta a totes 
les entitats inscrites al Registre 
Municipal, de tots els àmbits de 
l’Àrea Social i de Medi Ambient. 

Criteris. Els criteris comuns als di-
ferents departaments per atorgar 
els ajuts són, entre d’altres, que 
les activitats siguin de caire obert, 
fomentin la vida associativa, la 
participació de les dones, que afa-
voreixin els valors de la integra-
ció, la solidaritat, la sostenibilitat i 
el medi ambient, a la vegada que 
també es promocionen els projec-
tes relacionats amb les noves tec-
nologies. La novetat d’enguany és 
la incorporació a les bases de crite-
ris específics dels departaments de 
Salut Pública, Integració i Medi 

Ambient, que, entre d’altres, valo-
raran millor les propostes que fo-
mentin el treball amb immigrants, 
els hàbits saludables, els valors 
naturals del municipi o que lluitin 
contra el canvi climàtic.  

El consistori valorarà les accions 
que promoguin la inclusió social

SUBVENCIONS A ENTITATS

Les associacions interessades hauran de presentar les sol·licituds pertinents a l’oac

Silvia Díaz | Redacció

Els tràmits s’han d’efectuar a l’OAC
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De tot el ventall d’activitats que proposen la 
Xarxa d’Equipaments i les entitats, els tallers 
de cuina de la montcadenca Àngels Puntas 
tenen molt èxit. Aquesta temporada, el Cen-
tre Cívic Can Cuiàs fa una programació regu-
lar de monogràfics, que es faran els primers 
dijous de cada mes –el primer, però, serà  
l’11 de novembre. “Menjar és una necessi-
tat vital i la gent cada vegada és més cons-
cient de fer una vida sana”, ha dit Puntas. 
A l’Alzina, l’últim dijous de cada mes, i a La 
Unió, el segon dimecres, es fan els mateixos 
tallers. El preu per sessió és de 5 euros | SD

> Els monogràfics de cuina  
atrauen força públic
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GENT GRAN

El servei, que va fer jornada de portes obertes a l’octubre, té 17 usuaris i 10 en llista d’espera

El Centre de dia de Montcada i Reixac 
treballa per poder oferir més places

El Centre de dia per a gent gran 
de Montcada i Reixac, ubicat al 
Casal del parc Salvador Allende,  
va fer el 28 d’octubre una jornada 
de portes obertes per tal de donar 
a conèixer les seves instal·lacions i 
els seus serveis. L’equipament de-
pèn de l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials i el gestiona la 
cooperativa Suara. A la presenta-
ció, la directora de l’equipament, 
Maria Torres, va remarcar que la 
jornada es feia perquè “la gent té 
molt clar que hi ha un casal de 
persones grans, però el centre de 
dia no és tan conegut”. 
Aquest servei és l’únic de titulari-
tat pública de la zona i dóna una 
atenció integral a la gent gran. La 
instal·lació obre de dilluns a diven-
dres, de 8 a 20h, i té una oferta de 
16 places amb 17 usuaris ja que 
algunes poden ser dividides per 
horari. Actualment hi ha una llista 
d’espera de 10 persones. “Farien 
falta més places o un altre centre 
ja que la llista d’espera és d’un 
any o any i mig”, va comentar 

Torres. Cara l’any vinent es vol 
obrir els caps de setmana i treba-
llar amb voluntariat per ampliar 
l’oferta als usuaris. 

Actes del Casal. Al tancament 
d’aquesta edició, el Casal de la 
Gent Gran de Montcada i Reixac 

celebrava, el 4 de novembre, una 
festa amb motiu del seu 30è ani-
versari. D’altra banda, un grup 
d’usuaris de les tres associacions 
de gent gran del municipi  parti-
ciparan el dia 11 en un intercanvi 
a Òdena (Anoia), localitat que ja 
van visitar l’any passat.

Núria Riera | Montcada Nova
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Taller de relaxació que va tenir lloc durant les jornades de presentació del Centre de dia

Un grup de montcadencs ha creat 
els Tiger Force Airsoft. Vestits com 
‘Rambo’ i armats fins a les dents 
amb munició de fogueig biode-
gradable, aquests joves passen els 
matins de diumenge jugant a fer 
la guerra. “És com una mena de 
videojoc real sobre un combat”, 
afirma el promotor de la iniciativa 
a Montcada, David Lago. L’acti-
vitat es realitza en espais tancats 
i privats i, fins i tot, existeix una 

Lliga Catalana que l’equip mont-
cadenc va aconseguir guanyar en 
la seva primera edició. “Reconei-
xem que som molt freakies, però 
això enganxa”, comenta Lago, 
qui afirma que ell jugava abans a la 
play-station a jocs de simulació de 
la guerra, però “ara som nosaltres 
els protagonistes”. Els equips par-
ticipants escriuen el guió de cada 
batalla sense deixar cap detall a la 
improvisació. “Sempre seguim 
una estratègia”, explica Lago.

L’airsoft és una mena de videojoc real sobre un combat 

Sílvia Alquézar | Redacció

Un grup de montcadencs 
juga a recrear la guerra

OCI ALTERNATIU
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Alguns dels components dels Tiger Force Airsoft preparats per començar un combat
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>Editorial
Soterrament

No ens obvieu
El 28 de novembre la ciutadania del 
país ha estat cridada per participar a 
les Eleccions del Parlament de Cata-
lunya. L’empresariat de l’hostaleria i 
el lleure nocturn formem part del 
país i liderem un dels sectors econò-
mics claus actualment i estratègics 
per garantir la sortida de la crisi eco-
nòmica que ens afecta. Ningú millor 
que nosaltres per planificar les re-
ceptes que han de permetre superar 
el sotrac econòmic, avançar cap a  
la recuperació i la normalització de 
l’economia nacional. Ara és l’hora 
d’ultimar programes electorals que 
les diverses opcions polítiques ens 
explicaran durant la campanya elec-
toral. Unes propostes que, per anar 
bé, haurien de recollir el que pensem 
i proposem els empresaris hostalers. 
El camí d’ofegar-nos amb normati-
ves encotillants, com la reformada 
llei del tabac, sagnar-nos amb més 
impostos o impedir un marc de re-
lacions laborals sense joc per donar 
sortida a les nostres necessitats, no 
són pas la solució.
Penseu que l’hostaleria és un sector 
estratègic que hauria d’actuar com a 
motor de l’economia catalana i espa-
nyola, traient-les de la via morta de 
la crisi. La nostra recuperació ajuda-
rà a crear riquesa i a generar ocupa-
ció. La FIHR, patronal que agrupa 
milers d’empresaris hostalers, vol 
ser escoltada i tinguda en compte 
per part de totes les opcions polí-
tiques que concorreran als comicis 
del 28-N. Hem treballat la crisi ac-
tual i les seves conseqüències, que 
ens afecten dia rere dia. I disposem 
de solucions que volem s’apliquin: 
tothom, el país i nosaltres també, en 
sortiríem beneficiats. Volem que es 
recullin les idees i que els polítics es 
comprometin a aplicar-les. No ens 
valen les paraules buides. Ara, més 

que mai, és necessari el compromís 
de tots. Els hostalers, com ha que-
dat demostrat, els primers. Esperem 
a veure què fan els polítics, si volen 
governar-nos escoltant-nos o si opta-
ran per solucions absolutistes, sense 
les nostres propostes.

Enric Gené
President de la FIHR 

¿Policía de proximidad?
Sábado 9 de octubre, 18h, avenida 
Catalunya. Unos niños de 12 años, 
entre ellos mi hijo, pasean por la ca-
lle escuchando música, bailando y 
mayormente haciendo el tonto por la 
acera. De repente, se para a su lado 
un coche de la Policía Local. Les 
dice que están cometiendo una falta 
de respeto hacia ellos, que la pró-
xima vez les pondrán una multa de 
600 euros, les llevarán al cuartelillo 
y llamarán a sus padres. Al parecer 
les han visto bailar las dos veces que 
han pasado con el coche y lo han 
considerado gestos de burla hacia 
ellos. Quizá debería alegrarme. Al 
fin y al cabo, demuestra que nuestra 
policía de proximidad es realmente 
muy próxima y que, en contra de lo 
que pueda parecer, les sobra tiempo 
para... digamos “perder”, aunque el 
primer término que se me ocurre es 
“acosar a unos preadolescentes”. 
Pero luego lo pienso un poco y me 
fastidia. Porque querría mantener 
lo que siempre les he dicho a mis 
hijos, que si tienen algún proble-
ma, pueden confiar en la policía. 
Creeré que se trataba de un policía 
concreto que se había levantado de 
mala luna y con la susceptibilidad a 
flor de piel. No estaría de más, sin 
embargo, que algún responsable lo 
explicase para estar seguro de que 
alguien vigila a los vigilantes.
Tendría su coña que se hubiese ini-
ciado una lucha a gran escala contra 

el crimen en la que alguien ha deci-
dido, en un símil futbolístico, que no 
hay rival pequeño. Básicamente por-
que tengo dos hijos más pequeños y 
uno de ellos es muy movido.

Jordi Salazar  
Mas Rampinyo

Carrer Ripoll
A l’igual que l’Eduard Ramírez, no 
puc entendre aquest passotisme 
amb la situació del carrer Ripoll. Ja 
fa molts mesos que està en un es-
tat lamentable i, per aquest motiu, 
vaig trucar a l’Ajuntament al setem-
bre. Una dona molt amable em va 
dir que ja ho tenien en compte i que 
truqués  a l’octubre per veure com 
anaven les coses. I així ho vaig fer, 
però em vaig sentir ridícula quan em 
van dir que no en sabien res d’unes 
obres al carrer Ripoll. Aleshores, què 
fem? En no haver-hi asfalt, cada cop 
esta més inaccessible, no només la 
carretera per on has d’anar molt a 
poc a poc, també les voreres ja que, 
a sobre, molts cotxes aprofiten per 
aparcar-hi. A més, encara no s’han 
endut les restes de les obres inaca-
bades on, a sobre, s’aprofita per ti-
rar-hi la brossa. En fi, així és com va 
decaient el barri...

S. R. M.
Montcada

Deporte y amistad
Me dirijo a vosotros para explica-
ros desde mi punto de vista cómo 
el deporte, es este caso el básquet 
–supongo que igual podría ser otro–, 
une a las personas de diferentes eda-
des, nivel de vida o nacionalidades. 
Hace cuatro años desde un equipo 
femenino de La Salle, unos cuantos 
padres decidieron que, igual que sus 
hijas hacían cada semana deporte, 
ellos también podrían hacerlo y así 
fue. Al principio nos encontrába-

mos el viernes a las 19.30h para 
realizar nuestro partidillo, se trata-
ba de sudar la camiseta y hacer un 
poquito de ejercicio, la verdad, nos 
lo pasábamos muy bien,  aunque a 
veces éramos solamente tres o cua-
tro personas.
A medida que fueron pasando las 
semanas, cada vez aumentaban los 
jugadores, pero lo más bonito es 
que nuestra edad está entre 40 y 
50 y observábamos que empezaban 
a venir jugadores entre 18 y 25. Al 
principio, debido a que había pocos 
jugadores, el partido se realizaba a 
medio campo, más tarde ya pudimos 
jugar a campo entero y a día de hoy 
a veces nos juntamos 20 jugadores.
Algunos padres, al ser viernes tarde, 
vienen con sus hijos pequeños y esto 
sí que es realmente bonito, ya que 
en una pista juegan los padres y en 
la contigua, los hijos. Debido al au-
mento de jugadores, decidimos com-
prar unos petos reversibles de color 
azul y amarillo, de esta manera no 
hay problema para formar los equi-
pos, que cada viernes son diferentes. 
El equipo lo hemos bautizado como 
“Viernes noche” y de estas reuniones 
hemos hecho comidas en Navidad, 
partidos contra nuestras hijas, algún 
tres por tres... pero realmente lo más 
importante es conocer a más gente 
y compartir algo tan bonito como es 
el deporte y la amistad. Desde aquí 
os invito a que, si queréis pasar un 
rato agradable y hacer un poco de 
deporte, os paséis por el colegio El-
vira Cuyàs a eso de la 19.30h cada 
viernes. Si lo hacéis, posiblemente 
volveréis.

Josep M. Villalonga
Mas Rampinyo

Fe d’errates
El web de la UD Santa María és ‘http://
udstamaria.montcada.cat’ i no la que apa-
reixia a la pàgina 27 del darrer número de 
La Veu.

Tal com va anunciar a principi 
d’octubre, el secretari d’Estat 
de Planificació i Infraestructu-
res, Víctor Morlán, ha vingut a 
reunir-se personalment amb els 
representants municipals i amb 
la Plataforma Soterrament To-
tal per informar-los de primera 
mà sobre el projecte de soter-
rament de la línia de Portbou. 
La trobada va ser a la Delegació 
del Govern, en presència del 
propi delegat, Joan Rangel, i 
del secretari per a la Mobilitat 
del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Manel Nadal, en-
tre d’altres. Tant amb la tria de 
l’escenari com dels assistents, 
Morlán volia demostrar que el 
compromís signat a Montcada 
el 2007 continua vigent. 
Fins ara, el secretari d’Estat ha 
complert amb la seva paraula 
i ningú no posa en dubte, ni 
tan sols els més escèptics, 
que realment tingui la voluntat 
de complir amb els acords. El 
neguit es planteja en tot allò 
que no depèn tant de Morlán, 
sinó de la conjuntura econòmi-
ca i política, marcada per les 
eleccions generals del 2012. 
És obvi que ara és impossible 
finançar de cop una obra que 
costarà 300 milions d’euros 
i que no apareix a la llista de 
prioritats ineludibles del Mi-
nisteri. Fer-la per fases, tal 
com ha proposat l’Ajuntament 
és segurament l’única opció, 
però el temps passa i els pro-
cediments s’allarguen.
La confiança no s’ha de per-
dre, però no tot s’ha de deixar 
en mans de la providència. Cal 
estar ben atents i, des de la 
comissió que es crearà, seguir 
treballant de valent perquè  
aquesta vegada Montcada no 
perdi el tren.

la bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fil directe amb l’ajuntament

El proper número, el 19 de novembre

Per què la Policia Local no sanciona els propietaris de gossos que defe-
quen als parcs infantils? Visc davant del parc de la plaça del Poble i veig 
sovint que la Policia mai no els crida l’atenció i quan els hi dic, em diuen 
que només actuen quan són gossos perillosos. Ángela garcía Terra Nostra

En compliment de l’Ordenança de Tinença d’animals de companyia, 
els posseïdors de gossos han d’adoptar mesures per no embrutar amb 
les deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs infantils i, 
en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els posseïdors 
de gossos són responsables de recollir els excrements i els agents de 
la Policia Local han de vetllar pel compliment efectiu d’aquesta norma, 
i així ho fan, denunciant totes aquelles infraccions que siguin observa-
des de forma fefaent | M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea Interna 
(PSC)

el clic

Entrada al cementerio

Como se puede ver en la foto, la entrada al cemen-
terio es imposible para una persona que vaya en silla 
de ruedas, así como el acceso, si no es con coche. 
Una vez dentro del recinto, el estado del suelo es pé-
simo, está lleno de baches y desniveles, con el peligro 
que conlleva sobre todo para las personas mayores. 
Aún tenemos en nuestro pueblo bastantes barreras 
arquitectónicas que solucionar, ya que hay aceras 
por las que es imposible pasar ni con un carrito de 
bebé ni mucho menos en silla de ruedas como, por 
ejemplo, por la parte trasera de la piscina municipal. 
Agradecería que alguna persona pudiera tomar car-
tas en este asunto. Muchas gracias.

T.M. Montcada

Envia la teva foto a som@laveu.cat
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agenda
laveu.cat/agenda

6a Festa de les Cultures
Organitza: Regidoria d’Integració
 i Cooperació i Centre Cívic de la Ribera

6 DE NoVEMbRE, tot El Dia
Plaça DE la RibERa

12 DE NoVEMbRE, 18h, 19h i 20h
tEatRE DEl Col·lEGi la SallE MoNtCaDa

6 l dissabte
Festa. De les Cultures. Hora: A partir de 

les 10h (tot el dia). Lloc: Plaça de la Ri-

bera (veure més informació a la pàgina 

15).

Festa. De la tardor, amb taller de pa-

nellets per a nens i pallassos. Hora: 

10.30h. Lloc: plaça Salvador Espriu i La 

Unió. Organitza: Associació de Comer-

ciants de Mas Rampinyo.

Concert. De guitarra a càrrec de Sergio 

Moldavsky. Hora: 20h. Lloc: Auditori 

Municipal. Preu: 7 euros.

7 l diumenge
Teatre familiar. ‘L’alè dels fils’, de la Cia. 

Jordi Bertrán. Hora: 12h. Lloc: Auditori 

Municipal. Preu: 3,50 euros.

Cinema. ‘Comandante’, d’Oliver Stone. 

Hora: 19.30h. Lloc: Casal Popular El 

Brot (Carretera Vella, 52). Gratuït.

10 l dimecres
Reunió. Del Consell Escolar Municipal. 

Hora: 17.30h. Lloc: Sala Institucional de 

la Casa de la Vila.

12 l divendres
Hora del conte. ‘Contes per sentir’, a 
càrrec de Sílvia Ricart. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

Presentació. Documental ‘La Salle, cent 
anys fent poble’, de Montcada Comuni-
cació. Hora: 18h (passis també a les 19 
i a les 20h). Lloc: Col·legi La Salle.

Xerrada. ‘Podem viure sense capita-
lisme’, a càrrec d’Enric Duran. Hora: 
19.30h. Lloc: Casal Popular El Brot.

13 l dissabte
Concert. El grup de flamenc-fusió Las 
Migas presenta el seu darrer cedè ‘Las 
reinas del matute’. Hora: 22h. Lloc: Kur-
saal. Preu: 7 euros. 

14 l diumenge
Xerrada. Estrena de ‘¡Hay motín, compa-
ñeras!’, del grup Teatrac de l’Abi. Hora: 
19h. Lloc: Auditori. Preu: 4 euros.

15 l dilluns
Xerrada. ‘Violència masclista. Com co-
mença tot?’, a càrrec de Ferran Vinyals, 
agent de l’Oficina de Relació amb la Co-

munitat de Mossos d’Esquadra. Hora: 

18h. Lloc: Escola d’Adults (Reixagó, 5 

de Can Sant Joan).

16 l dimarts
Certamen. Veredicte i lliurament de pre-

mis de la Biennal de Fotografia Ciutat de 

Montcada i Reixac. Hora: 19.30h. Lloc: 

Casa de la Vila. Organitza: Afotmir.

18 l dijous
Teatre. ‘Dona havies de ser’, de la Cia. 

Lapsus Espectacles, adreçada a alum-

nes de secundària. Hora: 11.30h. Lloc: 

Auditori Municipal. 

Xerrada. Sobre violència de gènere a 

càrrec de Mossos d’Esquadra. Hora: 

18h. Lloc: Centre Cívic L’Alzina (Núria, 

73). Organitza: Grup de Dones de Terra 

Nostra.

19 l divendres
Teatre. ‘La síndrome de Bucay’, de la 

Cia. Donsamí Magradat. Hora: 22h. 

Lloc: Auditori. Preu: 7 euros.

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

5 6 7

12 13 149 10 118

15

j.Vila pardo pardo

Duran j.Vila j.VilaV.nieto j.relat rivasrecasens 

rivasrecasens V.nieto j.relatGuix

17 1918
Duran Duran

20 21

                     novembre

documental sobre la Salle
Presentació  de ‘La Salle, cent anys fent poble’ 
de Montcada Comunicació

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

Teatre familiar

L’ALÈ DEL FiLS
de la cia. Jordi Bertrán
7 de novembre, a les 12h
Preu: 3,5 euros

Exposició de 
la Biennal de 
Fotografia 2010

16 de novembre, 19.30h 

Teatre 
‘¡HAY MOtÍN, 
COMPAÑERAS!’
del Grup Escènic Teatrac
14 de novembre, a les 19h
Preu: 4 euros

sala 
principal

CONCERt
las reinas 
Del matute
Grup las migas
13 de novembre, 22h
sala joan Dalmau

Exposició  
recerca centroamérica
Fins al 12 de desembre
sala sebastià Heredia

16
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CENTENARI DE LA SALLE MONTCADA

Un documental recorre la història del centre 
educatiu amb testimonis i imatges antigues

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

MOStRA DE PLANAS DORiA
L’Auditori acull una exposició del 
pintor que estiuejava a Montcada

pàg. 23

MONtCADA A ESCENA
El cicle teatral clou amb una obra de 
Teatrac situada en una presó de dones

ar
xi

u
/l

a 
sa

ll
e 

m
o

n
tc

aD
a

El 1985 el col·legi La Salle Montcada va celebrar el seu 75è aniversari amb un seguit d’actes commemoratius com ara s’ha fet pel centenari

Montcada Comunicació pre-
senta el 12 de novembre el do-
cumental ‘La Salle, cent anys 
fent poble’ en un acte obert a la 
població que tindrà lloc a la sala 
d’actes de l’escola i que s’inclou 
en els actes commemoratius del 
seu centenari. Se’n faran tres 
passis a les 18h, a les 19h i a les 
20h. També es posarà a la ven-
da una edició limitada de còpies 
al preu de 10 euros. L’audiovi-
sual, de 45 minuts de durada, és 
el resultat d’un any de treball i 
recull el testimoni de més d’una 
vintena de persones que estan o 
han estat vinculades al centre, ja 
siguin alumnes, exalumnes, pa-
res, professors i germans. Tam-
bé inclou fotografies i filmacions 
sobre l’evolució del col·legi que, 
cent anys després de la seva fun-
dació, ha esdevingut una institu-
ció amb fortes arrels al munici-
pi, pel qual han passat moltes 
generacions de montcadencs.

Evolució. Els inicis van ser pre-
caris, en un local a tocar de 
l’església de Santa Engràcia fins 
que no es va construir l’edifici 

que coneixem actualment, obra 
de l’arquitecte Bernat Pejoan, i 
que va viure diverses amplia-
cions al llarg dels anys. El tre-
ball indaga sobre l’assassinat de 
cinc germans de La Salle a l’inici 
de la Guerra Civil a través del 
testimoni indirecte d’una veïna 
de Montcada, Joaquima Raduà, 
i dels records del germà Ramon 
Costa, un dels protagonistes del 
documental que va morir pocs 
mesos després ser entrevistat, 
a l’edat de 97 anys. Altres mo-
ments que recull el dvd són la 
riuada del 62, els darrers anys 
de la dictadura i la transició po-
lítica, la instauració de l’escola 
mixta i la incorporació del cata-
là com a llengua vehicular. Pel 
que fa a la vida extraescolar, el 
treball reflecteix l’evolució de les 
dues propostes que s’han con-
solidat al llarg del temps i que 
s’han convertit en un referent a 
dintre i a fora de l’escola, l’hand-
bol i del teatre, amb filmacions 
dels anys setanta i vuitanta.
Aquest és el tercer documental 
de Montcada Comunica ció, des-
prés del que va fer sobre  Aisma-
libar i el Travimo. “Aquest nou 
treball –ha explicat el gerent del 
departament, Lluís Maldona-
do– s’emmarca en una aposta 
ferma per recuperar la nostra 
me mòria històrica”. Les invi-
tacions es poden aconseguir a la 
secretaria de l’escola.

aquesta és la tercera producció de Montcada comunicació que aposta per la recuperació de la memòria històrica del municipi

Laura Grau | Redacció

El centre educatiu 
ha esdevingut una 
institució amb fortes 
arrels al municipi 

El documental aporta alguns mate-
rials inèdits com aquesta fotografia, 
una de les poques que s’ha pogut lo-
calitzar sobre la Guerra Civil al muni-
cipi. Pertany al cronista local Ricard 
Ramos, que l’ha cedit al Museu Mu-
nicipal. La imatge està feta davant 
de la Torre Vila i recull el moment en 
què s’està carregant material huma-
nitari en un camió per a les tropes 
republicanes que lluitaven al front de 
Madrid l’any 1937, entre les quals hi 
havia soldats montcadencs | LG

> Material inèdit 
sobre la guerra 
Civil a Montcada
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El grup teatrac estrena 
‘Hay motín, compañeras’

El Grup Escènic Teatrac de l’Abi 
ultima els assajos de l’obra ‘¡Hay 
motín, compañeras!’ que s’estre-
narà el 14 de novembre a l’Au-
ditori (19h) com a cloenda del 
cicle teatral de la Regidoria de 
Cultura Montcada a Escena. El 
muntatge és una adaptació bilin-
güe d’un text del dramaturg Al-
berto Miralles que mai no s’ha 
dut a l’escenari. L’argument 
se situa en una presó de dones 
on s’ha produït un motí que 
desperta l’interès d’una famosa 

periodista. Segons el director, 
Josep Lluís Jiménez, “es tracta 
d’una obra coral molt intensa 
en què es barregen el drama i 
la crítica social amb l’humor 
i el sang i fetge”. També és un 
homenatge a les dones i la seva 
capacitat d’afrontar el dolor. 
“Podríem dir que és una obra 
antimasclista, més que femi-
nista”, ha afegit. A l’elenc d’ac-
trius que van participar a ‘Això 
no és vida’, la comèdia estrenada 
l’any passat, s’han afegit Rosana 
Mengual i Rosa Puig.

L’obra critica el món de la publicitat i la discriminació femenina

Quatre de les set actrius que apareixen a la darrera obra del grup Teatrac durant un assaig a l’Abi El grup de flamenc fusió Las Migas 
presenta ‘Las reinas del matute’ 

El concert, programat al Kursaal, s’inclou dintre de la gira que el grup fa per catalunya 

El Kursaal acollirà el 13 de 
novembre (22h) un dels plats 
forts de la temporada musical: 
l’actua ció del grup de flamenc 
fusió Las Migas que presenta el 
seu darrer treball ‘Las reinas del 
matute’. Format per Marta Ro-
bles, Isabelle Laudenbach, Lisa 
Bause i Sílvia Pérez Cruz –dues 
guitarres, violí, cajón i veu–, la 

banda s’acosta al flamenc des 
de la tradició, sumant-li dife-
rents perspectives musicals tan 
diverses com la procedència de 
cadascuna de les seves compo-
nents –Sevilla, París, Berlin i 
Girona– i amb connotacions de 
les músiques de l’est, el fado, 
el tango, el jazz i les havane-
res. Les seves lletres beuen de 
fonts pròpies, però també de la 

poesia de Lorca i Alberti, de la 
copla de Carlos Cano i de nous 
artistes com Javier Galiana i 
Antonio Romera ‘Chipirón’, 
ambdós de Cadis. En els seus 
cinc anys de trajectòria han 
recorregut pràticament tots els 
escenaris catalans i han fet gi-
res per Itàlia, Croàcia, Holan-
da, Hongria, Bulgària, França 
i Tunis.

La banda Las Migas, fundada fa cinc anys, està formada per quatre joves artistes que aposten per fusionar el flamenc amb altres estils musicals
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MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Montcada

MúSICA

El guitarrista argentí Sergio Molda-
vs  ky farà un concert el 6 de 
novem bre a l’Auditori Municipal 
(20h) que donarà a conèixer els 
principals compositors de música 
per a guitarra del seu país. El re-
cital s’inclou en el programa oficial 
del VII Certamen Internacional de 
Guitarra de Barcelona, amb el qual 
l’Ajuntament col·labora des de fa 
tres anys. L’autor que obtingui el 
Premi del Públic actuarà a Mont-
cada la pròxima primavera   | LR

> Sergio Moldavsky 
farà un concert de 
guitarra a l’Auditori
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Laura Grau | Montcada

Dotze fotos per 12 mesos
La imatge guanyadora il·lustrarà la portada de l’almanac 2011

CALENDARI MUNICIPAL

Ja s’ha fet públic el veredicte 
del concurs fotogràfic convocat 
per l’Ajuntament per il·lustrar 
el calendari 2011. El jurat ha 
seleccionat 12 fotografies sobre 
racons de Montcada, una per 
mes, d’un total de 35 partici-
pants. Les imatges pertanyen 
a Carla Boix, Eduardo Fer-

nández, Albert Vilagut, Ain-
hoa Ferrer, Francisco Duarte, 
Carolina León, María Urrero, 
Jorge Antonio Carreño, María 
Sánchez, Francesc López, Òs-
car Oliva i Joan Asbert. La ins-
tantània guanyadora il·lustrarà 
la portada de l’almanac que es 
presentarà el 14 de desembre a 
l’Auditori Municipal (19.30h).

Laura Grau | Montcada
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Fins al 28 de novembre es pot 
visitar a l’Auditori una exposi-
ció de Francesc d’Assís Planas 
Doria (Sabadell,1879-Barcelo na  
1955), pintor sabadellenc que  
va estiuejar a Montcada des de 
l’any 1912 fins al 1931. La in-
auguració de la mostra es va fer 
el 22 d’octubre amb la presèn-
cia de nombrosos familiars de 
l’artista que han cedit algunes 
obres per a l’exposició, tot i que 
d’altres provenen de col·leccions 
particulars. Malauradament no 
s’han pogut localitzar molts dels 
quadres que va pintar a Mont-
cada, entre els quals destaca una 

imatge de la fàbrica Asland, con-
siderada una de les seves millors 
obres de temàtica industrial. A la 
mostra se’n pot veure una repro-
ducció, tres interiors de la casa 
d’estiueig de la família, al carrer 
Colon, i l’església de Reixac per 
dintre. La mostra també inclou 
fotografies i objectes personals 
de Planas Doria com una raque-
ta de tennis antiga i una paleta 
de colors. 

Llibre-catàleg. Glòria Rognoni 
–né ta del pintor i exactriu d’Els 
Joglars–, va elogiar la inicia tiva 
de la Fundació Cultural Mont-
cada, promotora de la mostra 

amb el suport de la Regidoria 
de Cultura, que han editat un 
llibre-catàleg que repassa la rela-
ció de l’artista amb el municipi. 
La presidenta de la Fundació, 
Núria Cervera, va referir-se a 
Planas Doria com “un comer-
ciant que pintava i no un pin-
tor que comercia va”, citant 
paraules del pintor Santiago 
Rusiñol. Tant la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
com l’alcaldessa, M. Elena Pé-
rez (PSC), van dedicar paraules 
d’agraïment a la família i a la 
Fundació per la possibilitat de 
mostrar al públic montcadenc 
obres d’aquest personatge. 

PINTURA

La mostra de Planas Doria recupera 
un personatge il·lustre de l’estiueg
La Fundació cultural i l’ajuntament editen un llibret amb articles sobre el pintor i Montcada
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Una setantena d’autors 
participen al certamen 

Prop de 70 autors d’arreu de l’es-
tat espanyol han participat en la 
setena edició de la Biennal de 
Fotografia Ciutat de Montcada 
i Reixac que convoca l’Agrupa-
ció Fotogràfica local (Afotmir), 
amb el suport de l’Ajuntament. 
El veredicte es farà públic el 16 
de novembre a la Casa de la 
Vila (19.30h), espai que acollirà 
una exposició de les imatges se-
leccionades. El jurat atorgarà el 
Premi d’Honor, dotat amb 600 
euros, a l’autor que classifiqui 
més obres dintre de les 20 fina-
listes. Hi haurà sis premis més 
de 150 euros cadascun i tres 
de 100 euros per a les millors 
obres d’artistes locals. Enguany 
el certamen compta amb el pa-

trocini de la Confederació Es-
panyola de Fotografia (CEF), a 
més del de la Federació Catala-
na de Fotografia (FCF).

Exposició. Fins al 31 de desem-
bre  la seu de l’Afotmir, a les 
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo, acollirà una exposició 
del fotògraf italià Valerio Perini 
(Florència, 1953), un autor pre-
ciosista i sofisticat que intenta 
capturar allò que passa davant 
dels seus ulls i transmetre la 
seva emoció. Destaquen les 
imatges del carnaval de Flo-
rència, però també de viatges i 
natura. La qualitat de les seves 
obres li ha merescut el màxim 
guardó de la Federació Interna-
cional de Fotografia.

BIENNAL DE FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció

El veredicte es farà públic el 16 de novembre a la casa de la Vila

D’esquerra a dreta, Amèlia Morral, dues de les nétes del pintor Planas Doria, Roser Obach i Glòria Rognoni, Núria Cervera i M. Elena Pérez

Una de les fotografies de la sèrie ‘Carnaval’ titulada ‘Àngels i dimonis’ feta a Florència

Laura Grau | Montcada
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Edicte
El Ple de l’Ajuntament en sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 
2010 ha aprovat provisionalment l’expedient de creació i modifi-
cació de les ordenances fiscals i de preus públics per al 2011, el 
qual se sotmet a informació pública durant un període de 30 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anun-
ci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè siguin examinats 
i qualsevol persona interessada pugui presentar-ne les reclama-
cions i al·legacions que consideri oportunes. En cas que no se’n 
presenti cap, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.

Montcada i Reixac, 2 de novembre de 2010

L’alcaldessa,
María Elena Pérez García
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hALLOwEEN

El vuitè passatge del terror rep més 
d’un miler de visitants en dos dies
El col·lectiu c4 converteix el centre cívic de can cuiàs en un temple gòtic amb un cementiri

Els joves del Col·lectiu C4 no 
van decebre el públic que va fer 
cua per visitar el vuitè passatge 
del terror els dies 30 i 31 d’oc-
tubre amb motiu de Hallowe-
en. El Centre Cívic Can Cuiàs 
es va convertir en un temple 
gòtic, amb diferents espais que 

reproduïen el claustre, la sala 
d’exorcismes, la sala dels sants 
i el cementiri. Maquilladors pro-
fessionals van transformar els 
actors en espectres i personatges 
diabòlics que van provocar més 
d’un ensurt entre els visitants, 
un total de 1.057. A més de 
l’ambientació interior, enguany 

també es va decorar la façana 
i es van millorar aspectes de la 
dramatització i l’organització, 
segons ha assenyalat la Regi-
doria d’Infància i Joventut, que 
dóna suport a l’activitat. Els Di-
ables de Can Sant Joan també hi 
van col·laborar amenitzant les 
estones d’espera.

Aquest és l’aspecte d’una de les sales del temple gòtic en què es va transformar el Centre Cívic Can Cuiàs els dies 30 i 31 d’octubre
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Laura Grau | Can Cuiàs

El grup Divinas, liderat per la montcadenca Irene Ruiz –al centre de la 
fotografia–, continua de gira amb dos dels seus espectacles més exito-
sos ‘Chocolat’ i ‘Sing!, sing!, sing!’. La companyia té un novembre molt 
apretat amb actuacions  dintre i fora de Catalunya. Després d’actuar a 
la Sala Luz de Gas Barcelona el dia 3, la pròxima parada serà Santiago 
de Compostel·la els dies 10 i 11. Més tard Tortosa i Lleida i, finalment, 
l’Ametlla del Vallès, municipi on establirà el seu local d’assaig | LG

> El glamour de Divinas triomfa allà on va  

> Les titelles de Jordi Bertrán visiten l’Auditori
El prestigiós titellaire Jordi Bertrán, premiat internacionalment, actuarà a 
l’Auditori el 7 de novembre (12h) amb l’espectacle per a tots els públics 
‘L’alè dels fils’ on trobarem personatges tan coneguts com Charlot | LR

> S’obren les inscripcions per a la Cavalcada
Entre el 12 de novembre i el 3 de desembre estarà obert el termini per 
apuntar-se com a patge reial per a la Cavalcada de Reis 2011. Els únics 
requisits són tenir 15 anys o més i viure a Montcada i Reixac. Els impresos 
es poden obtenir a l’OAC, la Casa de la Vila, el Kursaal, el Centre Cívic 
Can Cuiàs i la Biblioteca Elisenda de Montcada o al web www.montcada.
cat. Un cop emplenats es poden dur personalment a l’OAC o enviar-los a 
l’adreça ajuntament@montcada.org | NR
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el retro-visor
Jaume Alcázar

Fundació Cultural

Durant moltes dècades el trans-
port de productes i l’intercanvi 
de mercaderies entre els pobles 
i la ciutat, entre masos i masies, 
o el subministrament a botigues 
i comerços, es feia amb carros 
conduïts per matxos, eugues o 
mules. El paper del traginer era 
molt important dins la societat 
preindustrial, no només com a 
transport, sinó també com a ele-

ment de relació de poblacions so-
vint aïllades. Han existit diversos 
tipus de traginers. El traginer de 
garrot era el que portava les mer-
caderies a l’esquena de l’animal. 
El traginer de mar o de ribera era 
el que recollia la càrrega arribada 
per mar i la portava cap a les ca-
ses dels comerciants. El traginer 
de carrera era el que transportava 
mercaderies a pobles molt allu-

nyats del punt de partida. Als Paï-
sos Catalans han existit múltiples 
gremis de traginers. A Barcelona, 
al 1459, els van ser concedides 
ordenacions  conjuntes amb els 
llauradors i hortolans. També hi 
havia gremis de traginers a Va-
lència, i al segle XIV, a Mallorca 
i a Manresa. A Mataró es va de-
senvolupar un gremi de traginers 
i carreters al segle XVIII. 

traginers, una feina del passat
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Un traginer dels anys vint travessa amb dificultat el carrer Major de Montcada i Reixac, tot enfangat, amb el seu carro després d’un dia de pluja

El traginer no només transportava mercaderies entre poblacions sinó també informació 

Pep Martínez va signar exemplars del seu primer llibre de contes a la Fira de Sant Jordi 2010
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Pep Martínez publica 
el llibre ‘Millor l’infern’

LITERATURA

El volum recull algunes històries del cicle ‘coses que passen’

Durant l’any passat, cada pri-
mer dimarts de cada mes, el 
públic de Can Sant Joan tenia 
una cita al Kursaal amb Pep 
Martínez i les seves històries. 
Acompanyat de joves músics 
del barri i veïns aficionats a la 
poesia i la literatura, aquest ex-
mossèn i líder veïnal explicava 
a l’escenari contes de creació 
pròpia a partir de fets reals. El 
cicle portava el nom de ‘Coses 
que passen...o no’ i no només 
consistia en una proposta ar-

tística sinó també de reflexió i 
debat. Amb el títol ‘Millor l’in-
fern’, l’editorial Marge acaba 
de publicar un recull de les mi-
llors històries del cicle –suspès 
provisionalment per problemes 
de salut de Martínez– amb il-
lustracions del també montca-
denc Marcos Pérez Oliván. El 
volum és una versió ampliada 
del que va presentar el passat 
Sant Jordi amb el títol ‘Les co-
ses, passen’. El contista confia 
poder reprendre les vetllades 
literàries i musicals al gener. 

Laura Grau | Redacció
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L’FS Mausa s’ha situat líder 
en solitari a Primera B amb 13 
punts, després de la victòria a 
la pista del Canet Barri Besòs, 
el cuer amb cap punt, per 2-11.  
El Montcada, que va pressionar 
molt bé sense deixar tocar la 
pilota al rival, ja manava en el 
marcador amb un clar 0-3 al mi-
nut 4 i, al descans, es va arribar 
amb un 0-5. La segona meitat 
no va tenir més història, excep-
te l’ampliació de la diferència a 
l’electrònic. 

Ensopegada. Una setmana abans, 
el conjunt de Juan Antonio Jaro 
va empatar al pavelló Miquel 
Poblet contra el Can Massuet, 
fins llavors també cuer sense cap 
punt. Els locals es van avançar en 
el marcador en el primer temps 
amb un espectacular gol de Pol. 
Abans del descans, els visitants 
van fer l’empat a 1 i, al minut 8 
del segon període, el Can Mas-
suet va fer el segon en aprofitar 
una errada defensiva del Mont-
cada. El Mausa va arriscar amb 
la tàctica del porter-jugador, 
aconseguint igualar el marcador. 
Per a l’entrenador local, “el Can 
Massuet va jugar molt bé en 
defensa, mentre que nosaltres 
no vam tenir la sort de cara”.
Els montcadencs han encadenat 
una ratxa de 28 partits consecu-
tius sense conèixer la derrota.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA B

Esports
laveu.cat/esports

kORFBAL
El CK Montcada s’ha presentat 
públicament com a nou club, 
amb dos equips sèniors

HANDBOL FEMENÍ
La Salle Iste ha començat amb bon 
peu a Primera Catalana en guanyar 
els tres primers partits de lliga

pàg. 28 pàg. 28 

El Mausa s’ha col·locat primer en 
solitari després de guanyar el Canet 
Els homes que entrena Juan antonio Jaro han jugat 28 partits consecutius sense encaixar cap derrota
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El Mausa no va poder passar de l’empat a 2 gols contra el Can Massuet, un dels cuers de Primera B , al pavelló Miquel Poblet

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
planta cara al 
Bonaire, el líder 
de Primera

L’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada va plantar 
cara al Bonaire de Terrassa, el 
líder del Grup Segon de Pri-
mera Divisió. Malgrat fer un 
bon partit, les noies d’Antonio 
Moya van perdre per 2-1 en un 
matx que van acabar amb 10 
jugadores per l’expulsió d’Iris 
al minut 30 de la segona part 
per doble amonestació. El rival 
es va avançar en el marcador, 
però Laura va neutralitzar 
l’avantatge al minut 30. Ja a la 
represa, el Bonaire va marcar el 
segon gol que, en opinió de la 
capitana montcadenca, Geor-
gina Vendrell, “va ser en fora 
de joc, com el primer”. L’EF, 
que va oferir una bona imat-
ge, va estar a punt d’igualar el 
marcador als darrers instants. 
A la jornada anterior, l’EF va 
perdre contra el Sant Cugat 
per 1-3. Vendrell es va fer un 
esquinç de turmell i estarà de 
baixa unes tres setmanes.

El femení va perdre amb el Bonaire  (2-1)
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  Els clubs denuncien l’increment de lesions al pavelló Miquel Poblet

Diversos clubs que entrenen i ju-
guen al pavelló Miquel Poblet han fet 
palès el seu malestar perquè consi-
deren que el parquet de la pista de 
l’equipament municipal no es troba 
en les condicions òptimes per prac-
ticar esport. Les entitats es queixen 
perquè els jugadors rellisquen amb 
molta facilitat i, com a conseqüèn-
cia, hi ha hagut nombroses lesions 
en aquest principi de temporada. 

Els més enginyosos han optat per 
impregnar-se la sola de les sabati-
lles amb alguna beguda ensucrada 
abans de començar el partit perquè 
s’adhereixin a la superfície de la pis-
ta i no rellisquin. “Això sembla una 
pista de patinatge sobre gel”, ha 
indicat un dels usuaris habituals del 
pavelló Miquel Poblet.
Aquest estiu, l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) va fer una 

actuació per millorar el paviment 
de parquet del terreny de joc però, 
segons el regidor d’Esports i presi-
dent de l’IME, Juan Parra (PSC), el 
problema actual és que “l’empresa 
que fa la neteja de la instal·lació 
no ha acabat de trobar el producte 
adequat per al seu manteniment 
correcte”. L’edil ha assegurat que, 
en breu, aquesta deficiència estarà 
solucionada  | SA 
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Els verds van empatar a dos a l’estadi en un matx que van acabar amb deu homes

El CD Montcada s’ha mostrat 
satisfet del punt aconseguit a 
l’última jornada a l’estadi de la 
Ferreria durant la visita del Sant-
feliuenc. El matx, que va acabar 
amb 2-2, va començar bé per als 
interessos montcadencs, amb 
dos gols de Pasqui i Aitor. A la 
represa, la història va canviar 
radicalment amb les lesions dels 
jugadors verds Sergio i Micki i 
l’expulsió de Jordi Mir per doble 
targeta groga. Abans d’arribar 
al minut 75, el rival ja havia 
igualat el marcador i, fins a la fi 
de l’enfrontament, va disposar 
d’altres ocasions per endur-se 

els tres punts en joc. “El Sant-
feliuenc va ser superior a la 
segona part i, fins i tot, podria 
haver guanyat”, va reconèixer el 
president del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís. 

Derrota clara. Una setmana 
abans, els montcadencs no van 
poder protagonitzar la sorpresa   
de la jornada per segona vegada 
consecutiva –venia de superar el 
Peralada per 1-2– en perdre al 
camp del Tàrrega, un altre dels 
equips capdavanters de Primera 
Catalana, per 4-0. Durant la pri-
mera part, els verds només van 
encaixar un gol però, després del 

descans, els locals van sentenciar 
amb tres gols més. “No vam te-
nir cap opció”, va lamentar el 
tècnic, Iván Rodríguez.
El conjunt montcadenc es troba 
a la setzena posició amb 10 punts 
en 10 partits, empatat amb el 
Tortosa. Els locals han guanyat 
dos partits, n’han empatat 4 i 
n’han perdut 4. El CD Montca-
da està a 8 punts del descens en 
una temporada en què enguany 
baixaran els dos últims classi-
ficats. A la pròxima jornada de 
lliga, els verds visitaran el camp 
del Rubí. A nivell de plantilla, 
aquests dies s’ha produït la baixa 
del davanter Iván Peralta, una 

decisió consensuada entre el club 
i el jugador. D’altra banda, el CD 
Montcada va participar a la Fira 
de la Tardor, els dies 23 i 24, amb 

un estand amb material esportiu 
del club i el llibre recopilatori de 
la seva història Sang verda, editat 
el 2009.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada dóna per bo el 
punt sumat amb el Santfeliuenc

La Unió no pot consolidar el bon joc 
en perdre amb el Palautordera a casa

FUTBOL. SEGONA TERRITORIAL

El Sant Joan no va poder con-
solidar el bon joc i els resultats 
positius en perdre contra el Pa-
lautordera a casa per 1-2 a la 
darrera jornada disputada. Els 
homes d’Osvaldo Leboso van 
començar bé, tot i que no van 
poder materialitzar cap ocasió de 
gol al primer temps, molt igualat. 
A la represa, Abdul va avançar 
els montcadencs al minut 55 
però, un minut més tard, el rival 
va neutralitzar la diferència local. 
Quan faltaven 10 minuts per al 
final, l’àrbitre va xiular un pe-
nal a favor de l’equip del Vallès 
Oriental, molt criticat per la plan-
tilla de Can Sant Joan en conside-

rar que no era pena màxima. El 
Palautordera ho va transformar 
posant en el marcador l’1-2. Al 
minut 85, el col·legiat va assenya-
lar un altre penal, en aquest cas a 
favor del Sant Joan, molt dubtós 
per al mateix president del club, 
José González. El jugador local 
Edgar no va estar encertat i la pi-
lota no va entrar, acabant el matx 
amb una nova derrota dels locals 
a casa. “Estem decebuts amb el 
resultat, perquè era un matx 
per guanyar”, va dir González. 
Una altra cara molt diferent va 
mostrar el Sant Joan en el seu 
desplaçament a Montmeló, al 
capdavant del Grup Novè, on 
va vèncer per 0-2 amb dos gols 

d’Abdul. “Vam fer un partit 
rodó”, va indicar Leboso.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada està classificat a la setzena posició, amb 10 punts en 10 jornades
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El Sant Joan va caure per 1-2 en un matx on va fallar un penal a cinc minuts per al final
La UD Santa María segueix 
al capdavant del Grup Dissetè 
de Tercera Territorial. Els ho-
mes de José Luis Sánchez van 
guanyar al camp de l’Esquerra 
de l’Eixample per 2-6 el 24 
d’octubre. El triomfador de la 
tarda va ser Erik, que va mar-
car quatre gols, mentre que els 
dos restants van ser obra de 
Sergio i Juan. “Estic content 
perquè vam jugar bé i vam 
pressionar força el rival”, va 
dir l’entrenador de l’equip, José 
Luis Sánchez. El conjunt local 
manté una bona ratxa des de 
l’inici de lliga que confia poder 
continuar en les properes jorna-
des. De moment, ha obtingut 
tres victòries, un empat i una 

derrota, que el situen al tercer 
lloc amb 10 punts, darrera de 
l’Espanya i el Vallbona.

El Santa María segueix 
entre els primers del grup

FUTBOL. TERCERA TERRITORIAL

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El Santa Maria lluita per ascendir a Segona

La Unió està fent un inici de lliga irregular
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El club ajorna fins al 14 de novembre la presentació de tots els equips de l’entitat

El Valentine ha agafat aire grà-
cies a la victòria que va aconse-
guir el 31 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet contra el Sant 
Josep de Badalona, un dels 
equips capdavanters, per 81 a 
79. Aquest és el primer triomf 
de la plantilla local amb el tèc-
nic Boris Balibrea a la banqueta. 
“Aquesta victòria –ha recone-
gut– ens va molt bé perquè ja 
estàvem una mica tocats. Hem 
vist el potencial real que té 

l’equip”. El conjunt montcadenc 
va fer un partit molt complet, tot 
i tenir les baixes de Xavi Car-
vajal, lesionat, i de Marc Jané, 
amb grip. En aquest matx, va 
debutar el base Gustavo Aréva-
lo, provinent del Rubí, que es va 
incorporar a la plantilla la darre-
ra setmana d’octubre. 
El Valentine va sortir a la pista 
molt concentrat amb un parcial 
de 7-2, manant gairebé sempre 
en el marcador i, fins i tot, en 
alguns moments va arribar a 

disposar de 8 punts d’avantatge. 
“Vam jugar un matx molt se-
riós”, va indicar Balibrea, qui 
va debutar a la banqueta del 
Valentine el dis 23 a la pista del 
Vic, on el Montcada va perdre 
per un contundent 102 a 75. 
Amb només 8 homes disponi-
bles, l’equip local no va poder en 
cap moment controlar el matx. 
El Valentine ha ajornat al 14 de 
novembre la presentació de tots 
els equips de l’entitat, abans del 
matx del primer equip.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSqUET. COPA CATALUNYA

El Valentine suma el segon triomf 
a la lliga en vèncer el Sant Josep  

L’equip masculí encaixa la segona derrota en caure a la pista del Granollers per 24-28

La Salle Iste es manté imbatuda al 
lideratge del Grup B de Primera 
Catalana amb 6 punts, empatada 
amb l’OAR Gràcia. Les locals han 
guanyat a les dues últimes jorna-
des el Tortosa per 26 a 17 i el Gavà 
per 23 a 19. L’entrenadora, Espe-
ranza Hoyos, s’ha mostrat satisfeta 
del bon inici de temporada. “Es-
tic contenta amb el rendiment i 
l’actitud de la plantilla, està ex-

hibint un bon nivell i hi ha una 
ambient excel·lent”, afirma la tèc-
nica en la seva segona temporada 
a la banqueta montcadenca.

Lliga Catalana. La Salle masculí no 
va poder mantenir la bona ratxa 
de quatre victòries consecutives 
en perdre a la pista del Granollers 
C per 24 a 28. Els montcadencs 
van començar dominant però els 
locals no els van deixar allunyar 

en el marcador i es va arribar al 
descans amb el resultat de 12 a 
13. “A la segona part la igual-
tat es va mantenir i, als últims 
minuts, vam tenir una expulsió 
de 2 minuts que ens va impedir 
remuntar”, va explicar el tècnic, 
Dídac de la Torre. La Salle s’ha si-
tuat a la quarta posició de la Lliga 
Catalana amb 8 punts. El seu ob-
jectiu és quedar entre els primers 
per aspirar a l’ascens.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

hANDBOL

La Salle iste es manté imbatuda 
en superar el tortosa per 26-17 

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

> Catalunya acaba cinquena a l’Europeu 
La selecció catalana de korfbal –amb dos jugadors locals, Marc Cas-
tillo i Óscar Hernández– ha acabat a la cinquena posició al Campio-
nat d’Europa, disputat a Holanda del 22 al 31 d’octubre. Catalunya ha 
aconseguit la millor classificació de la seva història, després de vèncer 
Anglaterra per 21 a 16 al darrer matx del campionat. Per arribar fins 
aquí, el combinat català va passar a la segona fase com a segona del 
Grup B, on només va perdre contra Bèlgica, que ha aconseguit la me-
dalla de plata en caure a la final contra els amfitrions. A la segona ron-
da, Catalunya va ensopegar contra la República Txeca per 17 a 18 amb 
un gol d’or a la pròrroga i davant de Portugal per 12 a 25. El jugador 
Marc Castillo, que ha debutat amb la selecció absoluta, ha finalitzat el 
Campionat d’Europa com a màxim encistellador de l’equip català amb 
un total de 24 punts | SA
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El Valentine ha agafat una pilota d’oxigen amb el triomf contra el Sant Josep de Badalona
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La Salle Iste lluita per repetir o millorar els èxits de la temporada passada a la lliga i la Copa

El dos equips sèniors del recen-
tment creat Club Korfbal Mont-
cada es van presentar oficialment 
el 24 d’octubre a la pista coberta, 
escenari dels seus entrenaments i 
dels partits que començaran a dis-
putar a partit del proper 14 de no-
vembre, quan comenci la lliga. El 

president de la nova entitat, Juan 
Manuel Fernández, té molt bones 
expectives de futur. “El club neix 
amb 22 jugadors federats, molts 
dels quals han guanyat durant 
els últims quatre anys la lliga 
catalana de forma consecutiva”, 
va explicar. El CK Montcada es-
tarà present a la Primera i Segona 

Divisió d’aquest esport, que es va 
començar a practicar a Holanda 
i es comença a estendre a d’altres 
països. Al municipi, l’encarregada 
de donar-lo a conèixer ha estat 
l’Associació Esportiva de l’Institut 
Montserrat Miró, filial del nou 
club. La voluntat és promoure el 
korfal a d’altres escoles.

Pilar Abián  |  Montcada

KORFBAL

El Ck Montcada es presenta en 
societat amb dos equips sèniors

Els dos equips sèniors del CK Montcada amb la junta directiva i les autoritats municipals que van assistir a la presentació oficial del club
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Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

hANDBOL

L’equip sènior B de La Sa-
lle ha debutat al Grup B de 
Tercera Catalana amb bon 
peu. Els homes de Pere Ar-
bona han guanyat els dos 
partits disputats fins ara. 
Al primer matx, el conjunt 

local va superar el Pau Ca-
sals per 23 a 37. Després 
d’una segona jornada de 
descans, els montcadencs 
van vèncer amb autoritat 
el Vilanova i la Geltrú per 
35 a 22 | SA  

El sènior de l’EF Montcada 
és el primer del Grup Quart 
de Segona Divisió després 
d’haver guanyat els tres pri-
mers partits de lliga. Els de 
José Luis Carrasco han su-
perat el Martorelles per 2-4, 
els Salesians de Sabadell 
per 4-1 i la Floresta per 3-4. 
El bloc està format majori-
tàriament per jugadors de 
l’equip juvenil de la tempo-
rada passada, sent un dels 

més joves de la categoria 
amb una mitjana d’edat de 
20 anys. Per a l’entrenador, 
l’objectiu d’aquesta campa-
nya és consolidar el grup i 
“no tenir problemes per 
mantenir-se a Segona tot 
i que donat el nivell amb 
què s’ha començat, no 
descartem pujar el llis-
tó”. El tècnic s’ha mostrat 
content pel grau d’adapta-
ció de la plantilla a la nova 
categoria.

Els locals han guanyat els dos partits jugats fins ara

L’equip juga al Grup Quart de Segona Divisió

La Salle B s’imposa al 
Vilanova per 35 a 22

L’EF Montcada lidera la 
taula amb tres victòries> El Can Cuiàs guanya el Lliçà per 5-11

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el Lliçà per 5 a 11 en 
un bon partit dels mont-
cadencs. L’equip local es 
va avançar en el marca-
dor amb un 0-1, però el 
rival va reaccionar i es va 
col·locar amb un 2-1. A 
partir d’aquí, els homes de 
Matías Ruiz van prémer 
l’accelerador fins al triomf final, gràcies a la pressió defensiva i 
a l’efectivitat en el contraatac. “Els jugadors sempre busquen 
l’opció més clara de gol”, ha dit el tècnic. A la jornada anterior, el 
Can Cuiàs va perdre contra el San Lorenzo per 5-8 | SA

La Salle B ha debutat a la lliga amb dues victòries consecutives
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> El Mausa B segueix primer imbatut
L’equip sènior B de l’FS Mausa ha guanyat els tres partits de 
lliga que s’han disputat fins ara. Els montcadencs van supe-
rar el Premià de Dalt B per 2-3 i també van vèncer el Mataró 
B per 3 a 6. El conjunt local té 9 punts al Grup Tercer de 
Segona Divisió | SA

> Noves derrotes del CEB Can Sant Joan
Els dos sèniors del CEB Can 
Sant Joan han encadenat una 
ratxa negativa de resultats, 
amb diverses derrotes conse-
cutives. Les últimes van ser les 
corresponents a la jornada del 
30 i 31 d’octubre. El conjunt 
masculí va perdre contra el 
Puig Reig per 83 a 75, mentre 
que el combinat femení va ensopegar a Vic per 61 a 54. Els 
nois són onzens amb 2 victòries i 4 derrotes, mentre que les 
noies són al novè lloc amb 2 triomfs i 4 ensopegades | SA
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> L’Elvira A és líder amb 6 de 6
L’equip sènior masculí A de l’Elvira-La Salle ha guanyat els 
sis partits de lliga que s’han disputat fins ara al Grup Tercer 
del Campionat de Catalunya. Són líders empatats amb el 
Martorelles i el Col·legi Cultural. Als darrers matxs, van vèn-
cer el Cervelló per 43 a 72 i el Pallejà per 70 a 65 | SA
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i la 
Joventut Atlètica Montca-
da ( JAM) van presentar 
oficialment el 23 d’octubre 
la nova zona d’atletisme 
de la Ferreria, construïda 
a l’antic camp de futbol,  
amb un triangular entre 
les escoles d’atletisme de 
Montcada, el Club d’Ho-
quei Cerdanyola i la Ri-
pollet Unió Atlètica. Els 
participants, des de les 
categories prebenjamí fins 
a júnior, van disputar pro-
ves de velocitat i de fons, a 
més d’una cursa de relleus 
per equips i les competi-
cions de salt de llargada i 
de pilota. 

Visita institucional. L’alcal-
dessa, M. Elena Pérez, i el 
president de l’IME, Juan 
Parra –tots dos del PSC–, 
juntament amb d’altres 
membres del govern muni-

cipal, van aprofitar la mati-
nal esportiva per visitar les 
instal·lacions acompanyats 
del president de la JAM, 
Ildefons Teruel. “Venir a 
entrenar fins aquí no serà 
cap problema perquè no 
hi ha dificultats d’apar-
cament”, va dir el regidor 
d’Esports. Per la seva ban-

da, el president del club 
es va mostrar il·lusionat 
amb la nova instal·lació: 
“A mig termini, sortirem 
guanyant perquè l’es-
pai és millor que el que 
teníem fins ara”. L’equi-
pament té d’una corda de 
300 metres i compta amb 
uns vestidors amb dutxa 

i calefacció, un servei que 
no tenia l’equipament del 
Pla d’en Coll. La JAM es 
va traslladar a les noves 
instal·lacions el passat mes 
de setembre perquè a l’an-
tiga ubicació al costat del 
pavelló Miquel Poblet es 
construirà el nou institut 
Montserrat Miró.

NOU EqUIPAMENT 

La nova zona d’atletisme va acollir el dia 23 un triangular entre les escoles de Montcada, Ripollet i Cerdanyola

Pilar Abián | La Ferreria
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El club i l’ajuntament creuen que el trasllat a la instal·lació de la Ferreria serà positiu per a l’entitat
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BÀSqUET. CB MONTCADA 

El club bateja l’Escola amb 
el nom de Ramón Fernández

Des del 21 d’octubre, 
l’Escola de Bàsquet del 
Valentine porta el nom de 
Ramón Fernández, en me-
mòria de l’exjugador i ex-
tècnic montcadenc que va 
morir el 1997, a l’edat de 26 
anys, a causa d’esclerosi. Els 

germans del jove, que el ma-
teix dia de l’homenatge ha-
gués fet 40 anys, van rebre 
de la mà del president del 
Valentine, Luis Miguel Ro-
dríguez, una placa comme-
morativa del canvi de nom 
de l’Escola. “Creiem que 
és la millor manera de 

recordar què va significar 
Ramón per al club”, va dir 
Rodríguez. Un dels germans 
de l’homenatjat, Salvador 
Fernández, va agrair el gest 
del club: “És un honor per 
a la família que el planter 
porti el seu nom, li hagués 
fet molta il·lusió”.  

Laura Grau | Montcada

El Valentine homenatja així el jugador i tècnic desaparegut al 1997, als 26 anys

BÀSqUET CADET 

L’Elvira venç al derbi 
local amb el Valentine

El derbi local al Grup Sisè 
del Nivell C en categoria 
cadet va acabar amb la vic-
tòria de l’Elvira-La Salle 
davant del Valentine per  
38 a 68. El matx, disputat 
el 23 d’octubre al gimnàs 
municipal, va ser intens 
i, tot i la diferència final, 
l’equip del CB Montca-
da va plantar cara davant 
d’un rival més experimen-
tat. “El fet de portar 10 
anys jugant junts s’ha 
notat, crec que això ha 
marcat la diferència”, ha 
indicat el tècnic de l’Elvira, 
Domi Sánchez, qui ha lloat 
el Valentine per la seva es-
portivitat. 
Per la seva banda, 
l’entrenador del CB Mont-
cada, Xavi Oliva, ha des-
tacat que “la diferència 

d’edat en aquesta catego-
ria es nota molt”, fent re-
ferència al fet que l’Elvira 
és un bloc amb jugadors 
de segon any.
Durant tot el partit hi va 
haver un bon ambient, tot 
i la rivalitat entre ambdós 
clubs. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els de Mas Rampinyo van guanyar per 38 a 68

L’Elvira es va endur el derbi cadet
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> Comença la Lliga d’Hivern de Futbol 7
La Lliga d’Hivern de Fut-
bol 7 ha començat a ro-
dar i enguany ho ha fet 
amb més equips que la 
temporada passada. La 
competició –organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure– ha 
tornat a batre el rècord 
de participació, que s’ha tancat amb 12 conjunts. La primera 
jornada es va disputar el 29 d’octubre. La novetat d’aquesta 
campanya és que tots els matx es juguen els divendres al 
camp de futbol 7 de l’estadi de la Ferreria | SA

> Èxit a l’Open de Benidorm de petanca
Dues jugadores del CP Montcada –Evelyn Martínez i Mercè 
Martínez– van acabar a la segona posició a l’Open Interna-
cional de Benidorm, disputat el 30 i 31 d’octubre. El torneig, 
amb més de 100 equips participants, és un dels més presti-
giosos en l’actualitat. Pel que fa a la Lliga Catalana, el sènior 
A masculí va vèncer el Casablanca per 11-5 i el B va empatar 
a 8 contra el Santperpetuense. En femení, el conjunt A va 
perdre contra el Valldaura per 8-1, mentre que el sènior B va 
guanyar el Sant Les Falgues per 1 a 8 | SA

> La UE Montcada escull nova junta
La Unió Escacs Montcada ha canviat la junta directiva, presi-
dida fins ara per Jaume Izquierdo. El seu substitut al capda-
vant de l’entitat és el Mestre Internacional Arturo Vidarte, que 
va arribar al club fa sis temporades. El secretari de la nova 
junta és Eugenio Romero i el tresorer Francesc Sánchez-Ga-
rrido, els quals han estat presidents de l’entitat en etapes an-
teriors. El president sortint ha estat en el càrrec els últims sis 
anys, però ha estat a la junta durant 37 anys amb diferents 
càrrecs i responsabilitats. “Ho deixo per motius personals. 
He gaudit molt al club, hem treballat molt però ha pagat la 
pena”, ha dit Izquierdo, qui seguirà vinculat a la UE Montca-
da com a jugador dels diferents equips del club | SA
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Un triangular d’atletisme inaugura 
oficialment la nova seu de la JAM

Els infants de l’Escola de Bàsquet del Valentine amb els tècnics i els germans de Ramón Fernández, amb la placa

BÀSqUET

Victòria del 
preinfantil de 
Can St. Joan 

L’equip preinfantil femení 
del CEB Can Sant Joan 
va superar el Lliçà d’Avall 
per 78 a 37 davant d’un 
dels rivals complicats del 
grup. Les montcaden-
ques van estar molt bé en 
atac. L’entrenadora, Mi-
reia Álvarez, aposta per 
“seguir treballant per 
millorar la defensa”. 
L’equip es manté invicte 
amb 3 triomfs i un partit 
ajornat | SA

El preinfantil va vèncer el Lliçà
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FUTBOL. EF MONTCADA

L’infantil A lluita per mantenir-se 
a Segona en un any de canvis

L’infantil A de l’EF Montca-
da lluita aquesta temporada 
per mantenir-se a Segona 
Divisió, després de la rees-
tructuració de la categoria. 
El conjunt montcadenc, 
dirigit per Javier Salas, està 
format majoritàriament 
per jugadors de segon any. 
L’objectiu és “aprendre i 
fer-ho el millor possible”, 
ha dit l’entrenador, qui té 
plena confiança en la plan-
tilla “per anar millorant 
dia a dia”. Els resultats, 
per ara, no estan acompan-
yant. Els montcadencs van 
vèncer el Callella B per 3-4 
al primer matx de lliga. Als 
tres següents, però, han per-
dut amb el Mollet per 3-5, 
davant l’EF Sabadell per 
5-2 i amb el Vic per 2-5.  

Juvenil. L’equip de Manuel 
Jiménez va superar el dia 
23 el Sentmenat per 5-2 

en un matx molt disputat 
i obert fins que va arribar 
el primer gol, un penal 
molt clar que va transfor-
mar Dani Escobar. A partir 
d’aquí, els montcadencs es 
van convertir en els domi-
nadors del partit, acabant 
la primera part amb un 3-0. 

A la represa, l’Escola es va 
quedar amb 10 jugadors 
per una expulsió. Malgrat 
uns minuts de dubte arran 
de la inferioritat numèrica, 
l’equip local va continuar 
controlant la situació i, fins i 
tot, va ampliar la diferència 
amb un quart gol. El Sen-

tmenat en va fer el primer 
en aprofitar un contraatac, 
al qual va respondre molt 
bé l’equip montcadenc amb 
un cinquè gol. El definitiu 
5 a 2 va arribar als últims 
instants del matx. El juga-
dor ghanès Emmanuel va 
marcar quatre gols.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil va vèncer el Sentmenat per 5 a 2 a l’estadi amb quatre gols del ghanès Emmanuel 

L’infantil A de l’EF Montcada no va poder superar el Vic a l’estadi de la Ferreria, perdent per 2 gols a 5
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L’equip juvenil del CD 
Montcada segueix impa-
rable a Primera Divisió. El 
conjunt de Juan Meca ha 
guanyat els quatre partits 
que ha disputat i és líder 
del Grup Setè amb 12 
punts, empatat amb el Mo-
llet i l’Atlètic Vallès. A la 
darrera jornada, els verds 
van golejar el Caldes, el 

penúltim, per 6 a 1, mentre 
que una setmana abans, 
van superar el Sant Celo-
ni, el sisè classificat, per 2 a 
5. Els montcadencs s’estan 
mostrant molt forts tant en 
defensa, amb només 6 gols 
encaixats, com en atac, 
amb una efectivitat de 23 a 
favor. Només pujarà a Pre-
ferent el primer classificat 
de cada grup.

El juvenil, imbatut, 
encapçala la taula

FUTBOL. CD MONTCADA
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El juvenil del CD Montcada està intractable en aquest inici de temporada
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L’equip benjamí de l’FS 
Mausa lluitarà aquesta 
temporada per mantenir-
se a la Divisió d’Honor i 
consolidar el grup, format 
en la seva totalitat per juga-
dors de primer any. El tèc-
nic, Jon Serrano, reconeix 
que l’objectiu no serà fàcil: 
“És la màxima catego-
ria i el nivell és alt, però 
confio plenament en els 
jugadors per anar millo-
rant i consolidant-se com 

a equip”. L’inici no va ser 
gaire positiu, amb tres de-
rrotes consecutives: contra 
el Català Atlètic per 6-4, 
La Unión per 5-1 i davant 
l’Esparreguera per 4-3. 
A les dues últimes jorna-
des, el conjunt montca-
denc ha encadenat dues 
victòries consecutives. Els 
locals van superar el Palau 
Solità i Plegamans per 8-5 
i, al darrer matx jugat, van 
vèncer l’Olesa per 5 gols 
a 6. 

El benjamí intentarà 
consolidar la categoria

FUTBOL SALA. FS MAUSA 
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L’equip cadet femení de 
La Salle va aconseguir la 
primera victòria a la lliga 
en superar el Barberà per 
15 a 23. Malgrat el triomf, 
el conjunt local no va fer 
un bon partit davant d’un 
rival inferior, ja que va 
perdre la pilota en gaire-
bé 20 ocasions fruit d’una 
falta de ritme. Tot i això, 
els percentatges no van 
ser dolents, amb un 42% 

d’encert cara a porteria, 
amb gols molt repartits i 
un gran treball sota els pals 
amb un 53% d’aturades. 
El cadet femení, entre-
nat per Pau Maresma i 
Àlex Exposito, s’ha creat 
aquesta campanya amb 
l’objectiu de seguir refo-
rçant l’handbol femení 
al club. Al planter de La 
Salle també hi ha un altre 
equip femení a la categoria 
infantil.

El cadet femení suma 
els primers dos punts

hANDBOL. Ch LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet femení va aconseguir el primer triomf contra el Barberà per 23 a 15
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El benjamí del Mausa va guanyar el Palau per 8 a 5 al pavelló Miquel Poblet

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

El Club Shi-kan Montcada 
va guanyar sis medalles al 
Campionat de Catalunya 
de karate en la catego-
ria cadet-júnior-sots 21, 
disputat el 17 d’octubre 
a Vilanova i la Geltrú. 
Adrián Martínez, Noemí 
García i Joan Muñoz van 
aconseguir el guardó de 
plata, mentre que Fran-
cesc Carvajal, Nuria Lista 
i David Abejón van ob-
tenir el bronze. Tots ells 
assistiran el pròxim 6 de 
novembre al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat 
a l’entrenament de prese-
lecció per al Campionat 
d’Espanya, que tindrà lloc 
a Santiago de Compostel·la 
els dies 18 i 19 de desem-
bre. L’entrenador, Miguel 

Franco, s’ha mostrat satis-
fet amb els resultats. “Estic 
content i crec que també 
podrem fer un bon paper 
al Campionat estatal”, 
ha dit el tècnic local, que 
també és el seleccionador 
català des de la categoria 
júnior fins a sènior. 

Altres tornejos. Catalunya 
va participar el 23 d’octubre 
a la 33 edició del Torneig 
Príncep d’Astúries. Al 
combinat català competia 
un karateca montcadenc, 
Adil Khella, que es va clas-
sificar en quarta posició 
per equips. D’altra banda, 
el Shi-kan Montcada via-
tjarà el dia 20 a Torrent 
(València) per competir al 
Campionat Internacional 
Memorial Ángel Duato.  

El Shi-kan puja sis 
vegades al pòdium

KARATE. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Alquézar | Redacció

Els sis medallistes del Shi-kan, al Campionat de Catalunya disputat a Vilanova
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Míriam Hernández
Promoció de la salut. Sempre es pot fer alguna cosa per la gent que pateix més enllà de contem-
plar les tragèdies amb posat de pena però davant d’un televisor. Això és el que pensa la montcadenca 
Míriam Hernández, que fa sis anys va decidir aparcar la seva feina a l’àrea de psiquiatria de l’Hospital 
Clínic de Barcelona per viatjar per l’Àfrica i l’Amèrica Central i del Sud duent a terme tasques de co-
operació. “He sabut aprofitar la meva professió, però hi ha multitud de fórmules per col·laborar”, 
explica aquesta infermera de 30 anys, que va descobrir la seva vocació com a professional de la sani-
tat quan va començar en el món de la cooperació internacional. Vinculada a les missions de Metges 
Sense Fronteres –primer a la secció d’Espanya i actualment, a la de Bèlgica–, Hernández ha conegut 
la realitat de països com Etiòpia, Zimbabwe, Equador i Colòmbia. En aquest darrer país és on treballa 
en aquests moments, en un projecte sobre atenció primària, violència sexual i accés a la salut. 

“Em nego a contemplar el
patiment de braços creuats”

Ser infermera era el seu somni 
d’infantesa?
Doncs no. Quan era petita mai m’ho 
vaig plantejar i, fins i tot, quan ja 
havia acabat la carrera i treballava 
als hospitals, no considerava que 
la meva feina fos vocacional. Va ser 
després, quan vaig començar en el 
món de la cooperació que em vaig 
adonar que aquesta és la meva ve-
ritable vocació.
Quina és la seva especialitat?
Psiquiatria, medicina tropical i salut 
internacional. A més, sóc llicencia-
da en Antropologia, una formació 
que m’ha ajudat moltíssim a tenir 
una perspectiva molt més àmplia 
i tolerant de la meva feina. He tre-
ballat en diversos hospitals, però a 
Catalunya principalment vaig exer-
cir a l’àrea de psiquiatria del Clínic 
de Barcelona.
I treballant a la ciutat comtal, a prop 
de casa, per què i en quin moment 
decideix trencar amb aquesta vida i 

vincular-se al món de la cooperació 
internacional?
La decisió la vaig prendre fa sis 
anys. Sempre he estat molt crítica 
amb la passivitat amb què la gent 
acostuma a contemplar els proble-
mes dels altres. És molt típic dir això 
de “nosaltres és que no podem fer 
res per ells”. Jo mai he estat capaç 
de veure el patiment de les perso-
nes desafavorides i no emprenyar-
me. No podia quedar-me de braços 
plegats sense fer res. En el meu 
cas, he aprofitat la meva professió 
per ajudar la resta, però hi ha mol-
tes maneres de col·laborar.
Metges Sense Fronteres és la seva 
primera incursió en la cooperació?
La primera missió que vaig fer va 
ser amb l’ong Enfermeras para el 
Mundo, treballant a la zona amazò-
nica d’Equador amb comunitats in-
dígenes. Després vaig participar en 
dues missions amb Metges Sense 
Fronteres a Espanya i ara treballo 

amb aquesta mateixa organització, 
però de Bèlgica.
Quins països ha conegut durant 
aquests sis anys?
A l’Àfrica, he estat a Zimbabwe i a la 
zona somalí d’Etiòpia, mentre que a 
l’Amèrica Central he passat per Equa-
dor, la República Dominicana i ara 
sóc a Colòmbia.

I quins projectes hi ha dut a terme?
A Equador feia assistència a grups 
indígenes dins la selva amazònica 
i també tallers d’educació per a la 
salut i sobre nutrició i salut sexual. A 
Zimbabwe, vaig treballar en un pro-
jecte sobre el VIH i la Sida i a Etiòpia, 

en un altre per lluitar contra la mal-
nutrició. A Santo Domingo vaig tre-
ballar per actuacions d’emergències 
a favor d’Haití i ara, a Colòmbia, es-
tic immersa en un projecte sobre 
atenció primària de salut, violència 
sexual i accés a la sanitat.
Detalli’ns el seu actual treball.
Sóc el que a l’organització anome-
nem Medical Focal Point, la res-
ponsable de l’equip mèdic del pro-
jecte. Coordino tots els components 
de l’àrea mèdica, tant les activitats 
com els recursos humans.
Quines són les necessitats d’aques-
tes poblacions?
Treballem principalment amb comu-
nitats indígenes que viuen a  la selva, 
molt allunyades del centre. Ens hem 
de desplaçar amb petites embarca-
cions a través dels rius i podem trigar 
entre dos i tres dies per arribar al lloc 
on ens necessiten. Les sortides que 
fem per donar assistència acostu-
men a durar entre 10 i 12 dies. 

I quan els cooperants marxeu del 
territori on esteu ajudant, la pobla-
ció autòctona continuarà la seva 
feina?
La nostra intenció és traspassar les 
responsabilitats de continuar tirant 
endavant els projectes a l’Estat.
Quin concepte sobre la salut té 
la població dels països on ha 
col·laborat?
A tots els llocs on he treballat, la 
gent ens agraeix l’assistència que 
oferim, però els costa entendre, 
principalment per manca de co-
neixement i informació, que la salut 
és un dret fonamental al qual tots 
hauríem de tenir accés. Aquesta si-
tuació s’agreuja més a l’Àfrica, on 
la població està resignada a viure 
en les condicions que els ha tocat i 
s’ha de treballar molt dur per acon-
seguir canvis positius. Però quan 
veus l’impacte de la feina que has 
dut a terme, no hi ha paraules per 
descriure la satisfacció que sents!

“Als habitants de les 
zones on he col·laborat  
els costa entendre 
que la salut és un dret 
fonamental”

Infermera cooperant

a títol personal
SiLViA DÍAZ
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