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Quinze anys després de la darrera 
victòria local de CiU en unes au-
tonòmiques, els nacionalistes han 
tornat a ser la força més votada a 
Montcada i Reixac. Amb 4.181 
vots, la coalició ha aconseguit el 
31,46% dels vots, mentre que el 
PSC només ha arribat al 22,96% 
sent aquesta la xifra més baixa que 
ha obtingut en la història, amb 
3.051 sufragis. També ha baixat 
substancialment Esquerra, que ha 
perdut prop de 500 vots respecte 
les eleccions del 2006, sumant-ne 
702, mentre que el PPC i  ICV-
EUiA han pujat. Els populars han 
obtingut 1.824 sufragis i els ecoso-
cialistes, 1.419. Per darrera se situa  
Ciutadans, que ha aconseguit el 
suport del 4,47% de l’electorat, i el 
partit ultradretà Plataforma x Ca-
talunya, amb el 2,85% dels vots, 
mentre que Solidaritat Catalana 
n’ha obtingut l’1,55% .
Un dels elements destacats de la 
jornada ha estat l’augment de la 
participació, que s’ha situat en el 
55,56%, cinc punts per sobre de la 
registrada al 2006.

Reaccions. CiU ha celebrat amb 
eufòria l’aclaparadora victòria al 
municipi. “Aquests resultats ens 
omplen de goig i d’il·lusió per 
encarar els reptes de futur”, 

ha manifestat el president de la 
secció local de CiU i regidor del 
govern municipal, Joan Mares-
ma. Tot i així, la coalició consi-
dera que aquests resultats no es 
poden extrapolar a les eleccions 
municipals del maig del 2011. 
També opina el mateix l’alcaldes-
sa i primera secretària del PSC a 
Montcada, M. Elena Pérez: “A 
les locals, la gent vota més les 
persones, per la seva proximi
tat i coneixement directe”. Pé-
rez atribueix els mals resultats del 
seu partit als efectes de la crisi i a 
una mala recepció per part de la 
ciutadania de les seves polítiques. 
Per a la portaveu del PPC a 
l’Ajuntament, Eva García –que 
repeteix per tercera vegada con-
secutiva com a diputada al Par-
lament–, “la victòria de CiU ve 
donada per la gran davallada 
del PSC que, juntament amb 
els seus socis de govern, han 
rebut un vot de càstig per part 
de l’electorat”. García creu que 
a nivell local els socialistes també 
experimentaran una forta sotre-
gada a les municipals. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, s’ha mostrat satis-
fet dels resultats locals, amb un 
increment de més d’un centenar 
de vots, “malgrat haver format 
part del tripartit”. “Crec que la 
gent ha tingut en compte que, a 
pesar del pacte de govern, hem 
sabut mantenir els nostres po
sicionaments”, ha apuntat Gon-
zález. Esquerra, que ha perdut 
500 vots a Montcada respecte les 
anteriors autonòmiques, conside-
ra que la conjuntura ha marcat 

els resultats. El president del 
partit, Jordi Sánchez, atribueix 
la davallada “al context de crisi, 
que ha penalitzat els partits go
vernants, i a la divisió del vot 
independentista”.

Canvi de papers. PSC i CiU han 
estat sempre frec a frec al capda-
vant de l’escrutini en les autonò-
miques a Montcada, encara que 
els socialistes han sumat el doble 
de victòries –6 enfront 3 de la 
coali ció nacionalista. CiU només 
va ser la força més votada al 1992 
i al 1995, quan va obtenir també 
majoria absoluta al Parlament. 
Els 4.205 vots de fa 15 anys mar-
quen el sostre màxim assolit pels 
nacionalistes fins ara.

Actualitat
laveu.cat

CoMPtE EnRERE
Després de les autonòmiques, la propera 
cita electoral per a la ciutadania serà al 
mes de maig, amb motiu de les municipals

03

CiU guanya amb 
plena supremacia 
per davant del PSC
El ppc, icV-EUia i ciutadans pugen el nombre de vots 
respecte al 2006 mentre Esquerra baixa substancialment

Lluís Maldonado/ Laura Grau | Redacció

Malgrat que es preveia 
una elevada abstenció, 
la participació ha estat 
finalment superior a la 
registrada l’any 2006

Militants de CiU celebren els resultats obtinguts per la coalició en un restaurant del municipi que va actuar com a seu improvisada de la formació

ELECCIONS AL PARLAMENT

 Eva García repeteix com a diputada pel PPC

La portaveu del grup municipal 
del PPC, Eva García –número 8 de 
la llista del partit per Barcelona– 
continuarà com a diputada. La 
montcadenca ja es va estrenar en 
el càrrec al 2003, sent fins a l’ac
tualitat l’única persona del municipi 
que ha ocupat seient a l’hemicicle. 
En les eleccions del 2006, García 
va ser la número 12 de la llista i no 
va tornar a la Cambra en primera 
instància, sinó a l’octubre de l’any 
passat, arran la renúncia a l’escó 
de Montserrat Nebrera.
García, de 39 anys, és regidora a 
l’Ajuntament des del 2000. En les úl
times municipals va ser la candidata 
dels populars i repetirà novament 
als propers comicis del mes de maig 

segons ha anunciat ella mateixa a 
La Veu: “Estic molt contenta amb 
els resultats de les autonòmiques 
i, a partir d’ara, començaré a treba-
llar per ser la futura alcaldessa de 
Montcada i Reixac” | PA
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2006

 2.996 24,83

 4.263 35,45

 1.341 11,15

 1.316 10,94

 1.192 9,91

 333 2,77

 --- ---

VOTS                         %

 4.181 31,46

 3.051 22,96

 1.824 13,73

 1.419 10,68

 702 5,28

 594 4,47

 206 1,55

VOTS        %
2010

elS 
reSultatS

*PARTiTS AMb REPRESEnTACió 
PARLAMEnTàRiA
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notícies PLE DE noVEMBRE
El govern estableix una taxa 
per l’ús social de les escoles a 
excepció de les AMPA

pàg. 6

laveu.cat/noticies

VALoRItZACIÓ A LAFARgE
La cimentera, camí de substituir 
en un 20% el combustible 
tradicional per biomassa

pàg. 7

El govern sortint de la Generalitat 
ha signat un conveni amb l’Ajun-
tament per garantir la propera 
construcció de la residència per a 
la gent gran i centre de dia Les 
Vinyes, a la Rasa de Mas Rampi-
nyo. El document, signat per l’al-
caldessa, M. Elena Pérez (PSC), 
i el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania concreta la forma en 
què s’ha de dur a terme la dotació 
d’aquest equipament, que tindrà 
capacitat per a 120 places de re-
sidència i 50 com a centre de dia 
per a persones amb dependència. 
“La previsió és que les obres 
es licitin i adjudiquin durant 
l’any vinent, de manera que 
podria entrar en funcionament 
al 2013”, ha indicat l’edil, tot afe-
gint que el canvi de govern de la 
Generalitat no afectarà aquests 
plans.

El Consorci de Serveis d’Atenció 
a la Dependència de Montcada i 
Reixac (CSADMiR), conformat 
per l’Ajuntament i el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya, serà 
l’organisme encarregat d’impul-
sar la construcció i la posada en 

marxa de la nova infraestructu-
ra sociosanitària i el procés serà 
supervisat per una comissió de 
seguiment en què hi haurà par-
ticipació ciutadana. La regidora 
de Serveis Socials i Salut Pública 
i Consum, M. Carmen González 
(CiU), s’ha mostrat satisfeta per 
l’acord signat: “El més impor
tant és que s’ha desencallat un 
tema important per a Mont
cada”, però ha manifestat certa 
cautela a l’espera del que digui 
el nou govern de la Generalitat, 
tot indicant que es continuarà 
treballant perquè el centre socio-
sanitari sigui una realitat en els 
terminis fixats.
El cost del projecte, pressupostat 
inicialment en 5 milions d’euros, 
l’assumiran a parts iguals la Ge-
neralitat i el CSADMiR, que ja 
compta amb un avantprojecte de 
l’equipament, fruit del concurs 
d’idees convocat fa dos anys i 
que va guanyar la firma Batllo-
ri i Trepat Arquitectes. L’edifici 
ocuparà una superfície de 5.652 
m2 i disposarà de quatre plantes 
més soterrani. 

Places per a Montcada. El 95% 
de les places serà concertades i 
la resta, privades. “Volem prio
ritzar que els usua ris siguin 
del municipi. Actualment hi 
ha gent que es veu obligada a 
estar lluny dels seus familiars  
amb les despeses que això 

comporta”, ha indicat González.
El projecte de construcció d’una 
residència per a la gent gran i 
centre de dia es va començar a 
gestar al 2005, arran la iniciativa 
d’un col·lectiu de veïns  que es va 
constituir com a Plataforma Ciu-
tadana proresidència pública. Al 
juliol del 2006, l’Ajuntament va 
assumir la proposta i va acordar 
en Ple iniciar els tràmits per fer-lo 
realitat. La primavera del 2009 es 
va convocar una consulta popu-
lar per decidir el nom de l’equi-
pament, que serà batejat com 
Les Vinyes, en record al conreu 
predominant en aquest sector de 
Mas Rampinyo. 

La residència i el centre de dia per a la 
gent gran podrien ser una realitat al 2013
Pilar Abián / Lluís Maldonado | Redacció

CENTRE SOCIOSANITARI

Pérez: “El canvi 
de govern a la 
Generalitat no ha 
d’afectar el projecte”

L’ajuntament i la Generalitat acorden la propera construcció de l’equipament públic en uns terrenys de la Rasa, al barri de Mas Rampinyo
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imatge virtual del projecte guanyador del concurs d’idees del futur equipament sanitari i social que s’ha de construir a la Rasa (Mas Rampinyo) 
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 La Plataforma proresidència celebra la notícia

La Plataforma Ciutadana proresi
dència pública per a la gent gran ha 
rebut amb satisfacció la notícia de 
l’acord per construir el centre socio
sanitari que estava des de fa mesos 
pendent només de rebre finança
ment. “Ens alegrem molt que el 
tema es desbloquegi”, ha manifes
tat el portaveu del col·lectiu, Andreu 
Gràcia, content que un projecte llar
gament reivindicat pugui veure aviat 
la llum. Fa cinc anys que Gràcia i 
set veïns més van sol·licitar per es
crit a l’Ajuntament la creació d’una 
residència per cobrir la demanda 

existent al municipi i evitar que la 
gent gran del poble hagués de mar
xar fora. El consistori es va mostrar 
receptiu, va buscar el terreny apro
piat i va començar a fer les passes 
necessàries per executar el projecte. 
A partir d’ara, des de la comissió de 
seguiment que es crearà, la Plata
forma lluitarà per garantir que el mà
xim de places es destini a ciutadans 
del munipi. “Aquesta és la nostra 
prioritat”, ha avançat Gràcia. El col
lectiu es reunirà el 10 de desembre 
amb l’alcaldessa per començar a 
posar fil a l’agulla | PA
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El darrer Consell de Govern de 
la Generalitat celebrat abans de 
les eleccions autonòmiques, el 23 
de novembre, va encarregar al 
Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) la realització, al 2011, d’un 
concurs per construir i gestionar 
el futur hospital Ernest Lluch, 
sense fixar cap data concreta per 
a la licitació ni l’adjudicació del 
projecte. Això vol dir que serà 
el pròxim executiu català el que 
s’haurà d’encarregar de dur a 
terme els tràmits perquè el cen-
tre sanitari –que s’ha de fer als 
terrenys de l’antiga Redosa, en 
terme municipal montcadenc– 
sigui una realitat. Segons un co-
municat emès per CatSalut, des 
del juliol d’aquest any el consell 
de direcció de l’ens disposa dels 
plecs administratius i tècnics per 
a la convocatòria del concurs, 
però cinc mesos després, enca-

ra no s’ha licitat. “L’encàrrec 
al CatSalut és un pas més per 
tirar endavant l’hospital, ho 
valorem positivament, però 
els alcaldes hem de continuar  
treballant per fer possible 
l’equipament el més aviat pos
sible”, ha anunciat l’alcaldessa 
de Montcada i Reixac i presiden-
ta de la Mancomunitat conjunta 
amb Cerdanyola i Ripollet, M. 
Elena Pérez (PSC). L’edil, però, 
també ha mostrat la seva preo-
cupació davant la possibilitat 
que el pròxim govern català, que 
encapçalarà Artur Mas, no el tin-
gui com a prioritat: “Li demano 
que faci possible l’equipament 
perquè és molt necessari”.

Mobilització ciutadana. El 21 de 
novembre, més de 200 perso-
nes es van manifestar a Ripollet 
i a Cerdanyola  per reclamar la 
construcció “immediata” de 

l’hospital. La protesta, convoca-
da per la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública i de Quali-
tat, es va fer davant del retard en 
l’adjudicació de les obres. Entre 
els lemes que corejaven els ma-
nifestants hi havia la reclamació 
que les obres comencin ja i que 
la gestió sigui pública. Un dels 
portaveus del col·lectiu, Ignacio 
Barquín, va denunciar la possi-
bilitat que tant la construcció de 
l’hospital com la gestió posterior 
s’adjudiqui a l’empresa Capio, 

que ja s’ha fet amb el control, 
entre d’altres centres, de l’Hos-
pital General de Catalunya. “No 
podem permetre que l’hospital 
estigui en mans d’una empre
sa privada que prioritzarà el 
benefici econòmic sobre el be
nestar dels usuaris”. Barquín 
ha instat la ciutadania a lluitar 
contra aquesta possibilitat i a 
reclamar un hospital públic i de 
qualitat. Sobre aquest fet, Pérez 
ha manifestat que “apostem per 
una gestió pública, però no ens 

pronunciarem sobre el model 
mentre no coneguem com el 
CatSalut ho resol al concurs”. 
El projecte de l’hospital es re-
munta al 2004 quan, a instàncies 
de la ciutadania i dels ajunta-
ments de Montcada, Ripollet i 
Cerdanyola –després es va su-
mar Barberà–, l’actual consellera 
de Salut, ara en funcions, Marina 
Geli, es va comprometre a fer un 
centre sanitari destinat a cobrir 
una població de prop de 200.000 
habitants.

L’hospital, pendent 
de la decisió que 
prengui el nou govern

HOSPITAL ERNEST LLUCH

L’ajuntament pressionarà perquè l’equipament sigui una realitat
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Els veïns que es van manifestar el 21 de novembre reclamen la construcció immediata de l’hospital i que la gestió del centre sigui pública

Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció
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Cinc mesos després d’haver posat 
en marxa la valorització de resi-
dus, Lafarge es mostra satisfeta de 
l’experiència i es marca com a ob-
jectiu substituir en un 20% el coc 
de petroli per biomassa –fangs de 
depuradora, farines càrniques, 
restes d’esporga i marro de cafè. 
Actualment el percentatge se situa 
en poc més del 15%. “El resultat 
està sent molt positiu i esperem 
arribar en breu a tractar el mà
xim de volum per al qual s’ha 
adequat la instal·lació”, va ex-
plicar el director de la cimentera, 
Vicente Pedro, durant una visita 
organitzada el 30 de novembre en 
què va convidar els mitjans a en-
trar a la cimentera per mostrar el 
procés de valorització. 
D’acord amb l’autorització am -
biental que va obtenir al 2008 de 
la Generalitat, la instal·lació passa 
a ser considerada gestora de resi-
dus però només pot utilitzar bio-
massa. “En cas que volguéssim 
ampliar el llistat, hauríem de 
tramitar una nova autorització 
i adaptar les instal·lacions als 
nous requeriments, una possi
bilitat que, ara per ara, no ens 
plantegem”, va afegir el director. 

El conveni signat al novembre 
del 2006 entre diverses cimente-
res catalanes, una de les quals és 
Lafarge, i l’Agència Catalana de 

l’Aigua estableix que cada fàbrica 
cobrarà 5 euros per tona tracta-
da així com el cost del transport. 
Utilitzar biomassa és econòmica-
ment rendible per a l’empresa, 
ja que suposa un estalvi de com-
bustible tradicional i és una font 
d’ingressos perquè la fàbrica ac-
tua com a gestora de residus. Tot 
i així, la direcció insisteix que els 
beneficis es veuran a llarg termi-
ni perquè, per poder valoritzar, 
ha hagut d’invertir un milió i mig 
d’euros en adequar la planta.

Fangs de Barcelona. Des de la 
posada en marxa de la valorit-
zació, la cimentera montcadenca 
utilitza fangs provinents de la de-
puradora d’aigües del Besòs, ubi-
cada sota la plaça del Fòrum de 
Barcelona, prèviament tractats a 
la planta Metrofang, propietat de 
l’Àrea Metropolitana. “Els fangs 
que van a Lafarge són d’aigües 
residuals urbanes i no conte
nen tants materials pesants 
com els que tenen els de tipus 
industrials”,  ha indicat el gerent 
de Metrofang, Oriol Soler. 
Els llots són completament desse-
cats i tenen l’aspecte de pinso per 
a animals. Cada dia arriben a la 
cimentera 80 tones de fangs de 
que es dipositen en una sitja. Des 
d’allà es traslladen mecànicament 
al forn. Tot el procés és tancat a 
l’exterior per evitar pudors. Si 
manté l’actual promig, la cimente-
ra cremarà l’any prop de 30.000 
tones de llots. Aquesta pràctica 
compta amb la ferma oposició de 
la Plataforma Antiincineració que 
equipara la valorització amb la in-
cineració de residus.

TRACTAMENT DE RESIDUS

La cimentera susbtituirà un 20% del combustible per biomassa

Pilar Abián | Can Sant Joan

Lafarge fa balanç 
dels primers mesos 
de valorització
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JORNADES ESTATALS ANTIINCINERACIÓ

La plataforma local ha anunciat que la pròxima trobada tindrà lloc a Montcada i Reixac

Les entitats demanen un vot de càstig 
per als defensors de la incineració

Les associacions que han partici pat 
a les segones jornades de la Coor-
dinadora estatal antiincineració 
han consensuat un manifest en el 
que reclamen a les administracions  
que promoguin alternatives al 
tractament de residus basades en 
la reducció, la reutilització i el re-
ciclatge. Una desena de membres 
de la Plataforma Antiincineració 
de Montcada –constituïda arran 
l’autorització atorgada a Lafar-
ge per fer servir biomassa com a 
combustible– va prendre part en 
la trobada, que va tenir lloc del 19 
al 21 de novembre a Toledo.
Les entitats participants van de-
nunciar el que consideren “com
plicitat manifesta” dels partits 
polítics, les administracions de 
l’Estat i les comunitats autònomes 
amb els fabricants de ciment. “Es
tan fent una política regressiva 
en matèria de tractament de re

sidus, cedint a les pressions de 
les cimenteres i a costa de la sa
lut de les persones”, expressa la 
Coordinadora en el seu manifest 
en què també reclama als partits 
que incorporin en els seus progra-
mes electorals un pronunciament 
clar de rebuig a la incineració de 
residus a les plantes de ciment i fa 
una crida a la ciutadania perquè 

no voti els que defensen aquest 
sistema de tractament de residus. 
En les jornades de Toledo, a les 
quals van assistir representants 
de les plataformes de Castella-la 
Manxa, Castella-Lleó, Catalunya, 
Navarra, Aragó i Extremadura es 
va decidir que la tercera troba-
da de la Coordinadora es faci a 
Montcada i Reixac.

Lafarge va mostrar el 30 de novembre als mitjans de comunicació com fa la valorització de biomassa a les seves instal·lacions

Laura Grau | Redacció

Representants de la delegació de Montcada que van prendre part a les jornades de Toledo
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Lafarge només està 
autoritzada a cremar 
biomassa i no altres 
tipus de residus
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A partir d’ara les entitats que vul-
guin disposar de les instal·lacions 
d’algun centre públic d’educació 
infantil i primària hauran de pagar 
un cànon en concepte de manteni-
ment i vigilància, del qual només 
estaran exemptes les associacions 
de mares i pares (AMPAS). Aques-
ta és una de les modificacions que 
s’han introduït a la normativa que 
regula l’ús social d’aquests equi-
paments i que va ser aprovada al 
Ple de novembre amb els vots a fa-
vor del govern –format per PSC i 
CiU–, el vot negatiu d’ICV-EUiA 
i l’abstenció d’Esquerra –els dos re-
gidors del PPC no hi van assistir. 
La normativa també estableix uns 
mínims de responsabilitat civil per 
part de l’entitat sol·licitant. 

Argumentacions. La regidora Lau-
ra Campos, d’ICV-EUiA, va cri-
ticar la taxa “ja que sembla que 
es vulgui penalitzar l’activisme 
associatiu”, tot i estar d’acord amb 
la necessitat d’aprofitar aquests 
espais. Per a Jordi Sánchez, d’Es-

querra, “aquesta mesura pot li
mitar les inicia tives de la societat 
civil”. En el seu lloc, l’edil va de-
manar solucions  imaginatives que 
permetin l’ús social de les escoles. 
El go vern va recordar que la taxa 
per a l’ús social d’espais públics ja 
es paga en altres equipaments de 
caire cultural o esportiu com el 
Kursaal o el pavelló Miquel Poblet, 
tot i que puntualment es puguin 
fer excepcions  en cas d’assemblees 

o reunions d’entitats. La regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), ha 
remarcat que l’aplicació de la taxa 
va ser discutida i aprovada pel 
Consell Escolar Municipal el curs 
passat davant dels costos que su-
posava per a l’Ajuntament vetllar 
pels espais fora de l’horari escolar 
i “està especialment pensada per  
a aquelles entitats que no només 
tenen una vessant social sinó 
també lucrativa”, ha matisat. 

CANvIS A LA NORMATIvA

Els grups d’icV-EUia i Esquerra consideren que la mesura perjudica el moviment associatiu 

Les associacions pagaran una taxa 
per usar les instal·lacions escolars

Les associacions que vulguin fer servir les instal·lacions escolars hauran de pagar una taxa
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Laura Grau | Montcada

Aconseguir abonaments gratuïts 
per al transport públic i accés als 
medicaments sense cap cost són al-
gunes de les mesures concretes que 
proposa la Plataforma ‘Los lunes al 
sol’ per tal de pal·liar la situació de 
les persones en atur que han deixat 
de cobrar la prestació social. Aques-
tes i altres propostes, recollides en 
una moció, van rebre el suport 
unànime de tots els grups munici-
pals presents al Ple de novembre. 
El govern, format pel PSC i CiU, 
va agrair la tasca que està duent a 
terme la Plataforma, “gràcies a la 
qual hem estat capaços d’arribar 
a un consens”, va indicar el porta-
veu de CiU, Joan Carles Paredes. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González, va animar el col·lectiu 
“a continuar treballant per la 
solidaritat amb els treballadors 
en atur” . La portaveu d’Esquerra, 
Marta Aguilar, va demanar al go-
vern que vetlli perquè “les propos
tes concretes que fa el document 
es vegin reflectides en el projecte 
de pressupostos per al 2011 i no 

quedin tan sols en un recull de 
bones intencions”. El president 
de la Plataforma, Juan Antonio 
Grillo, va donar les gràcies  al Ple 
pel seu posicionament unitari i 
l’interès mostrat per la tasca del 
col·lectiu.  

Suport al Sàhara. La moció de su-
port al poble sahrauí i de condem-
na de l’actitud del govern del Mar-
roc, pre sen tada per d’Esquerra, es 
va aprovar amb els vots a favor 
dels republicans i d’ICV-EUiA. 
El govern, format pel PSC i CiU, 
es va abstenir perquè va recordar 
que el tema no té cap vinculació 
amb Montcada, “requisit sine 
qua non per poder ser portat a 
Ple en forma de moció”, va dir 
Juan Parra, en nom del PSC, tot 
recordant el reglament. Tant Es-
querra com els ecosocialistes van 
qualificar l’actitud del govern local 
de “vergonyosa”, tenint en comp-
te els lligams que van existir entre 
el municipi i el Front Polisario amb 
motiu de les colònies solidàries que 
es van fer al llarg de 10 anys.

Esquerra va presentar una moció de suport al poble sahrauí

El Ple se solidaritza amb 
el grup ‘Los lunes al sol’

Laura Grau| Montcada

SESSIÓ DE NOvEMbRE
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English exchange. Intercambio sin dinero. Prac-
ticamos el inglés hablado compartiendo algún 
talento o conocimiento artesanal, musical o cu-
linario. Tel. 679 085 099.
Compro. Tebeos antics, còmics de superherois, 
manga, llibres, àlbums de cromos, programes de 
cinema, calendaris de butxaca i joguines en gene-
ral. Tel. 630 930 616.
Vendo. Bolso de cámara de fotos con divisiones 
de 40 cm de largo de 20x20. Precio 10 euros. 

Tel 666 601 233.
En venta. Televisor y TDT por 40 euros. Tel 666 
601 233.
Grupo single. Vallés unido. Si tienes ganas de 
pasarlo bien, conocer gente sana y tienes de 35 a 
50 años atrévete y llama al 627 598 581.
Selección de personal. Se requieren tres per-
sonas con perfil comercial para la comercializa-
cion de productos de alta nutrición. Formación a 
cargo de la empresa, líder en el sector. Tel 697 

405 071 – saludnutri@gmail.com
Lloguer de pis. Al carrer Bonavista, amb plaça 
de pàrquing inclosa. Seminou, 55 m2, dues habi-
tacions, terrassa de 75 m2.  720 euros mensuals.
Tel. 610 760 054. 
En venta. Sofá de cuatro plazas impecable. Pre-
cio: 150 euros. Tel. 656 802 758.
Local en alquiler. Carretera de Ripollet, 58 bis. 
Total de 300 m2. Precio mensual: 1.350 euros (ne-
gociables). Tel. 932 788 485 De 8 a 14h).

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  

Un total de 88 habitatges de llo-
guer protegits, en règim general, 
construïts a Mas Duran ja tenen 
adjudicatari. El sorteig va tenir 
lloc 2 de desembre a l’escola Mas 
Rampinyo i va comptar amb la 
presència de representants muni-
cipals i de l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl), que s’ha encarregat de la 
construcció de la promoció, situa-
da entre el passatge Felip Pedrell 
i els carrers Joan Miró i Salvador 
Dalí. Els nous inquilins rebran les 
claus el 16 de desembre.
La Direcció General de Promoció 
de l’Habitatge de la Generalitat 
va admetre 110 sol·licituds de les 
més de 200 que es van presentar 
a l’Oficina Local d’Habitatge. Els 
candidats s’han distribuït en quatre 
llistes, en funció de les característi-
ques dels pisos que demanaven ja 
que hi ha 19 habitatges d’un dor-
mitori, 40 de dos, 25 de tres habi-
tacions i 4 de quatre. 

Pisos sense demanda. La promo-
ció consta de 92 pisos, dels quals 

quatre es destinen a persones amb 
mobilitat reduïda, però no s’hi ha 
presentat cap sol·licitud per habi-
tar-los. No obstant, aquestes quatre 
vivendes no s’han inclòs al sorteig 
general perquè estan destinades 
específicament per a aquest col-
lectiu.Els habitatges es distribuei-
xen en vuit escales i tots ells porten 
associada  una plaça d’aparcament. 
Entre els requisits necessaris per 
poder participar en la convocatò-
ria, els sol·licitants havien d’estar 

empadronats a Montcada i Reixac 
amb tres anys d’antiguitat continu-
ada, o bé haver-ho estat durant tres 
dels darrers sis anys. Els adjudica-
taris podran disposar del pis llogat 
durant cinc anys. Les persones 
admeses que no han rebut cap pis 
entren a formar part d’una llista 
d’espera, que servirà per cobrir les 
baixes que es produei xin abans de 
complir el termini d’arrendament 
en aquesta o altres promocions de 
lloguer existents.

PISOS PROTEGITS

L’incasòl i l’ajuntament han sortejat 88 dels 92 pisos que configuren la promoció pública

Els habitatges de lloguer social de 
Mas Duran ja tenen els inquilins

Silvia Díaz | Mas Duran

 

> Millora del ferm del camí de Can Pomada
L’Ajuntament ha arran
jat el camí d’accés a Can 
Pomada (imatge) des de 
Mas Duran amb l’asfalt re
tirat dels carrers que s’han 
condicionat a través del pla 
de millora de la via pública 
impulsat pel consistori. El 
veïnat d’aquest sector ha 
demanat a l’Ajuntament en 
reiterades ocasions el con
dicionament d’aquest camí 
que ara ha millorat el seu 
estat, tot i que els veïns han expressat algunes queixes. “La primera part 
de l’accés està ben condicionada però cap al final el material no està ben 
trinxat”, ha dit el president de l’AV de Can Pomada, Alejandro Regorigo, qui 
ha demanat al consistori que millori l’actuació. El regidor de Serveis Munici
pals, Sergio Hermoso (PSC), ha confirmat que es repassarà l’estat del ferm i 
es retiraran les restes d’asfalt que no estiguin ben compactades | LR

>  Atropellament mortal en un pas elevat
Una dona de 82 anys veïna de Montcada va perdre la vida el 18 de novem
bre després de ser atropellada per una motocicleta al pas de vianants elevat 
de l’avinguda de la Ribera, a l’alçada del carrer Vilanova. Els fets van passar 
al voltant de les 12h quan la dona es disposava a creuar la carretera. Segons 
els testimonis recollits per la Policia Local, el motorista va intentar frenar però 
va perdre el control i no va poder evitar l’accident. La dona va ser traslladada 
en ambulància a Can Ruti on es va certificar la seva mort | LR

> Arranjat el carrer Circumval·lació de Can Cuiàs
El carrer Circumval·lació, a Can Cuiàs, s’ha començat a arranjar aquest mes. 
L’Ajuntament de Barcelona assumeix aquesta actuació perquè aquest vial es 
va deteriorar com a conseqüència d’unes obres a l’avinguda dels Rasos de 
Peguera, al barri barceloní de Torre del Baró, que van obligar a desviar la cir
culació de vehicles i de transport públic pel carrer montcadenc | LR

Una de les inquilines va visitar el pis acompanyada de l’alcaldessa i la regidora d’Habitatge
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Amb l’inici de la remodelació del bloc de pisos situat al número 31 
del carrer de les Aigües, al barri de la Ribera –imatge– ja són quatre 
les comunitats que han emprès obres de millora dels espais comuns 
afegintse a les subvencions de la Llei de barris. La rehabilitació con
sistirà a condicionar la façana i les cobertes i millorar les instal·lacions 
de les xarxes de serveis públics. El pressupost de l’actuació puja a 
177.000 euros, dels quals els propietaris dels 17 pisos i dels dos locals 
de què disposa l’immoble han assumit el 30%. El 70% restant l’aporten 
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya | SD

> Més obres en el marc de la Llei de barris
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La crisi econòmica, la coincidència 
en el temps amb el Pla Integral de 
la Ribera i els tràmits per fer pos-
sibles alguns projectes han ajornat 
el desenvolupament del Pla d’inter-
venció de la muntanyeta de Can 
Sant Joan. Per aquest motiu, el con-
sistori ha pactat amb la Generalitat 
prolongar durant dos anys més el 
projecte –la data final inicial era el 
2012– per tal que les actuacions es-
tiguin enllestides al 2014. L’acord 
es va fer públic el 24 de novembre, 
durant la reunió de la comissió de 
seguiment i avaluació del Pla de la 
muntanyeta. La regidora respon-
sable del projecte, Alicia Solano 
(PSC), va defensar la feina duta 
a terme fins ara. “S’han executat 
molts estudis i tràmits previs que 
no es veuen i això significa que 
seguim i seguirem treballant”, va 
dir. Per a l’any vinent està prevista 
la reurbanització dels carrers Tri-
angle i Novell, així com la dotació 
d’una zona d’aparcament públic 

per a 31 vehicles que compensarà 
les places que es perdran en aquests 
carrers. També es faran accions so-
cials per a la infància i la joventut, 
a les dones i a la gent gran, i d’al-
tres oberts a tota la població. 

Peticions veïnals. Ana Carretero, 
veïna del carrer Triangle, ha mani-

festat que la prioritat al sector és ur-
banitzar els carrers perquè “estan 
en mal estat, el que dificulta la 
circulació de vehicles i la mobili
tat del veïns, molts dels quals són 
gent gran”. El president de l’AV de 
Can Sant Joan, José Luis Conejero, 
va demanar a la reunió de la comis-
sió que “es posi en marxa d’una 

vegada el projecte perquè fa dos 
anys que està adjudicat i no s’ha 
fet res”. En representació de l’Asso-
ciació de Comerciants, el president, 
Rafael Domínguez, va proposar 
que s’articuli un servei per tal de 
fer arribar les compres a la gent de 
la muntanyeta amb problemes de 
mobilitat.

LLEI DE bARRIS A CAN SANT JOAN

Els veïns de la muntanyeta demanen que es doni prioritat a la urbanització dels carrers, força degradats

L’Ajuntament i la generalitat acorden 
enllestir les actuacions l’any 2014

La muntanyeta de Can Sant Joan és un sector que presenta força barreres arquitectòniques, que dificulten la mobilitat del veïnat que hi viu
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Silvia Díaz | Redacció

Un centenar de 
fotos repassa 
el Pla Integral 
de la Ribera

Les accions de millora social 
efectua des en el marc del Pla Inte-
gral de la Ribera –finançat en part 
amb els ajuts de la Llei de barris 
de la Generalitat– i projectes ante-
riors, com el de desenvolupament 
comunitari, queden resumides en 
una exposició d’un centenar de 
fotografies que s’inaugurà el 10 de 
desembre al Centre Cívic del barri 
(Llevant, 10), a les 19h. La mostra 
la promou el consistori a través del 
Pla Integral, amb el suport de la 
Taula Cívica i projectes com ‘Tre-
ball als barris’, que han cedit algu-
nes de les imatges de l’exposició.

Jornada festiva. La inauguració de 
la mostra és l’acte central d’una 
jornada festiva denominada ‘Mou-
te amb la Ribera’, que arrencarà a 
les 17.30h amb una cercavila pels 
carrers del barri. Al llarg de tota la 
tarda es faran exhibicions dels ta-
llers que es duen a terme al Centre 
Cívic, com balls de saló, aerobic, 
guitarra i flamenc, i una xocolata-
da a càrrec dels alumnes del taller 
de cuina.

Silvia Díaz | Redacció
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La Regidoria de Medi Ambient 
vol que les entitats del municipi 
facin aportacions al Pla Estratè-
gic de la bicicleta que ha elaborat 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació de Barcelona per pro-
moure l’ús d’aquest transport a la 
localitat. El Pla l’ha redactat l’em-
presa Assessoria d’Infraestructu-
res i Mobilitat (AIM), que ha fet 
una diagnosi de l’actual situació 
de connectivitat entre els barris 
acompanyada de possibles d’itine-
raris adaptats a l’ús de la bicicleta 
que inclouen: carrils específics per 
a bicis; carrils segregats –que van 
per la calçada però separats del 
trànsit de vehicles amb algun tipus 
d’element; carrils no segregats, 
delimitats amb pintura, i voreres 
bici. El document també preveu la 
cohabitació de bicis i vehicles mar-
cant vials amb velocitat limitada. 

Propostes detallades. L’informe in-
clou, d’altra banda, espais per a 
aparcament i propostes de gestió 
i d’educació per aconseguir una 

convivència pacífica entre con-
ductors, ciclistes i vianants. 
El Pla Estratègic es va presentar 
el 22 de novembre públicament a 
la Casa de la Vila davant d’una 
trentena de persones. “Volem 
que tothom pugui circular per 
la ciutat d’una manera sosteni
ble i segura”, va dir la regidora 
de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC), tot animant els assistents a 
fer les aportacions que considerin 

oportunes amb l’objectiu de millo-
rar el Pla que, un cop consensuat, 
serà ratificat pel Ple. 
El projecte es pot descarregar ín-
tegrament a través del web www.
montcada.cat i els suggeriments 
s’han de fer arribar a l’Ajuntament 
abans del 15 de desembre, dia en 
què s’ha convocat la segona reu-
nió per debatre les propostes de la 
ciutadania. La trobada es farà a la 
Casa de la Vila a les 18.30h.

PLA DE fUTUR

El 15 de desembre es farà una segona reunió en què es recolliran les aportacions d’entitats

L’Ajuntament planifica un municipi 
apte per ser recorregut en bicicleta

Pilar Abián | Montcada

Els tècnics argumenten que l’estretament de la calçada contribueix a reduir la velocitat del trànsit
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Veïns de Mas Rampinyo han fet 
constar el seu malestar per les 
obres de la xarxa ciclable que s’es-
tan duent a terme en el marc del 
Fons Estatals FEOSL i que dota-
ran el municipi de més de 7 qui-
lòmetres d’itineraris adaptats per 
a bicicletes. L’eliminació de dues 
parades d’autobús –una del 96 i 
l’altra del 155– i l’estretament de 
la calçada al carrer Sant Jordi han 
estat dues de les qüestions més 
impopulars, encara que l’Ajunta-
ment ha expressat la seva predis-
posició al diàleg. 

Acord amb TMB. Quant a la pri-
mera queixa, ja està en vies de 
solució. L’Ajuntament ha negociat 
amb TMB que les parades anul-
lades provisionalment es tornin a 
habilitar en breu encara que això 
impliqui modificar el recorregut 
del carril bici. “Precisament la 
promoció del transport públic 
és una de les nostres prioritats, 

per tant, no té sentit eliminar 
cap parada de bus”, ha explicat 
la regidora de Medi Ambient Eva 
Gonzalo (PSC). 
Pel que fa a l’estretament de vials, 
els tècnics argumenten que la me-
sura és necessària per habilitar el 
pas de bicicletes i que contribueix, 
d’altra banda, a reduir la velocitat 
dels vehicles per la calçada, “un 
fet positiu per a la seguretat de 
tothom”, opina Gonzalo. 
En resposta a altres demandes 
veïnals, l’Ajuntament ha introduït 
millores a l’actuació com ara ha-
bilitar zones de càrrega i descàrre-
ga i ampliar la sortida d’alguns 
guals. No obstant això, els tècnics 
han recomanat als veïns que pre-
sentin instàncies sobre totes les 
problemàtiques que detectin per 
tal de subsanar-les. “Els canvis 
sempre són difícils i costa acos
tumars’hi, però la xarxa cicla
ble representa un benefici per 
a la nostra ciutat”, ha assenyalat 
la regidora. 

 

Pilar Abián | Redacció

La xarxa també elimina barreres arquitectòniques

L’adequació de carrils bici a Can Sant 
Joan, que ha coincidit amb les obres 
d’asfaltat del barri, ha contribuït a eli
minar barreres arquitectòniques. Allà 
on hi ha encreuaments de quatre car
rers, l’asfalt s’ha elevat fins a quedar 
a la mateixa alçada de les voreres, de 
manera que els ciclistes, els vianants 
i sobretot les persones amb mobilitat 

reduïda, poden creuar sense proble
mes. L’estretor dels carrers ha obligat 
a fer tots els carrils bici per la mateixa 
calçada per on circulen els vehicles, 
amb els quals hauran de compartir 
espai. En els propers dies, els car
rers es pintaran amb senyalització de 
cohabitació limitant la velocitat a 30 
km/h | PA

Eva Gonzalo, en primer terme, acompanyada de la tècnica d’AiM Esther Anaya
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El consistori pren nota de les queixes i inclou algunes millores

La xarxa ciclable, motiu 
de controvèrsia al barri

MAS RAMPINYO

sa
n

ti
 r

o
m

er
o



111a quinzena | Desembre 2010 Notícies

SERRALADA DE MARINA

Un quilòmetre abans d’arribar a la font s’ha habilitat una hectàrea i mitja com a zona de lleure 

El nou parc de la Font del tort, fet 
amb fons estatals, obre al públic

Tres mesos després de l’inici de 
les obres, el parc de la Font del 
Tort ja és obert al públic. L’espai, 
d’una hectàrea i mitja, es troba al 
tram inicial del camí forestal, a un 
quilòmetre de distància de la font, 
i s’ha adequat a través d’un projec-
te inclós en el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL), pressupostat en 200.000 
euros. L’actuació ha consistit a 
netejar i desbrossar el sector i a 
habilitar-lo com a parc amb zona 
de pícnic. S’han plantat desenes 
d’exemplars d‘espècies mediterrà-
nies (oms, freixes i arbustos), deli-
mitant els talussos i el torrent d’en 
Güell, adjacent al sector. També 

s’hi han instal·lat una quinzena de 
taules de fusta amb bancs i s’han fet 
14 places d’aparcament. Durant els 
propers dos anys l’empresa que ha 

executat el projecte s’encarregarà 
del mateniment de l’espai, que des-
prés assumirà el parc de la Serrala-
da de Marina.

Pilar Abián | Serralada de Marina

 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha adjudicat l’actuació 
que permetrà millorar el ferm de la carretera N152a, l’antiga N152, entre 
Montcada i Reixac, la Llagosta i Mollet, per un import d’1,1 milions d’euros. 
Els treballs abastaran dos trams que sumen una longitud de 3,3 quilòmetres 
i es preveu que comencin el segon trimestre de 2011 | SD

> Adjudicació de la millora de l’antiga n-152

> L’asfaltat continuarà per la zona centre
Després de l’asfaltat de carrers a Can Sant Joan el proper punt per on segui
ran els treballs serà la riera de Sant Cugat, a la Font Pudenta, en direcció a 
Montcada. La previsió és actuar en aquest tram que afecta també Mossén 
Joaquim Castellví a partir del 13 de desembre. L’actuació, finançada per 
l’Ajuntament, es fa en coordinació amb l’adequació de la xarxa ciclable | PA

Operaris de la companyia d’Aigües de Barcelona estan duent a terme les 
tasques de renovació de la canonada que va des de l’alçada de l’escola Mitja 
Costa fins a la passarel·la de la Font Pudenta. Les obres es duen a terme en 
el marc del pla de millora de la xarxa d’aigües a la localitat. Amb motiu de 
l’actuació, es farà de nou tota la vorera afectada | PA
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L’alcaldessa, amb la tècnica de Parcs i jardins i el regidor d’Urbanisme, visitant la zona
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> Renovació de canonades a la Font Pudenta

Els dies 18 i 19 de desembre el pont de la Ferreria estarà tallat al trànsit a 
causa de les obres que està fent la companyia Aigües Ter Llobregat (ATLL). 
La Policia Local recomana que els vehicles que circulin pel polígon cap al 
nucli urbà que vagin pel pont sobre el Ripoll en direcció al sector industrial 
la Granja fins arribar a la carretera C17 i, un cop al vial, vagin cap al centre 
per la Rambla dels Països Catalans o bé cap a la Font Pudenta entrant per la 
sortida ubicada a l’alçada del cementiri municipal. Els vehicles que vulguin 
anar en sentit contrari, en direcció Sabadell, hauran d’anar per la riera de 
Sant Cugat i continuar per l’avinguda de Terra Nostra fins arribar a la carre
tera nacional N150 des d’on podran anar cap a Barcelona o el Vallès. Les 
obres continuaran el dia 20 i es faran talls alternatius del trànsit | PA

> tall provisional del pont de la Ferreria
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El departament de Promoció 
Econòmica i els empresaris es-
tablerts al sector han començat 
a definir el futur del polígon in-
dustrial de la Ferreria, una zona 
que va suposar una revolució del 
sector en la seva creació, als anys 
80, però que 30 anys després, en 
opinió dels empresaris, comença 
a presentar algunes febleses en 
matèria de seguretat, condicio-
nament de vials o il·luminació, 
entre d’altres. Una vintena 
d’empresaris va posar en comú el 
18 de novembre, en un esmorzar 
celebrat al centre de serveis de la 
Ferreria, la seva opinió sobre el 
sector, una acció inclosa dins d’un 
projecte de dinamització del sec-
tor impulsat des de l’Ajuntament 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

Seguretat als polígons. En aquest 
marc, els Mossos d’Esquadra van 
oferir una xerrada sobre segure-

tat als polígons el dia 23, també 
al centre de serveis. “La segure
tat és un dels temes que més 
amoïna els empresaris i volem 
establir una col·laboració amb 
els cossos policials”, va explicar 
el president de la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya, 
Josep M. Cabré, durant la inau-
guració de l’acte. El cap de la 
Comissaria local, Sebastià Rubia, 
va manifestar que davant l’actual 
context de crisi s’estan incre-
mentant els robatoris a càrrec 
de delinqüents menys especialit-
zats, “que s’emporten objectes 
que al mercat tenen poc valor 
però a l’empresari li suposa 
haver d’invertir molts diners 
per repararne la pèrdua”. Els 
Mossos insten els empresaris a 
fer una autoavaluació de la seva 
seguretat i els sistemes de què 
disposen, que es dotin d’alarmes, 
caixes de seguretat i assegurances 
i que sàpiguen com actuar en cas 
de ser objecte d’un robatori.

LA fERRERIA

L’ajuntament ha posat en marxa el pla de dinamització del polígon

La seguretat és un dels 
temes que més preocupa 
els empresaris del sector

L’Ajuntament i els empresaris ubicats al polígon industrial de la Ferreria estan duent a terme accions per millorar la competitivitat del sector
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Silvia Díaz | La Ferreria

 Paredes: “La Ferreria va ser pionera, però no podem viure del passat”

“Comparat amb altres zones crec 
que la Ferreria encara està bé, però 
una mica desfasada”, va explicar, en 
l’esmorzar empresarial fet el 18 de 
novembre, Antonia Ros, responsable 
de l’empresa Bustamsa que, des del 
1982, està situada a l’avinguda de la 
Ferreria. L’empresa Diesel Comarcal 
està ubicada al carrer Vapor, davant 
de l’espai buit que ocupava la incine
radora de residus. El seu responsable, 
Heribert Castellanos, es queixa que el 

carrer no tingui sortida: “Pel 
nostre volum de feina i el 
pas de vehicles necessitem 
que s’obri el vial”. Durant 
la inauguració de l’acte, el 
regidor de Promoció Econò
mica, Joan Carles Paredes 
(CiU),  –al centre de la imat
ge– va destacar el paper que aquest 
polígon ha tingut durant els 30 anys 
que porta en marxa per dinamitzar el 
teixit empresarial i l’ocupació a Mont

cada, però va apuntar que “no podem 
viure del passat i hem de fer que el 
futur passi per continuar tenint un 
polígon competitiu” | SD
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Fa temps que les associacions de 
comerciants de Can Sant Joan, 
Mas Rampinyo i Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) –presidides 
per Rafael Domínguez, Lluís Tor-
rents i Manuel Moreno, respecti-
vament– col·laboren per impulsar 
accions conjuntes per dinamitzar 
el teixit comercial en temes com la 
promoció de l’oferta al municipi o 
bé qüestions com superar la man-
ca d’aparcaments o la millora del 
transport públic i la senyalització 
de les zones comercials. 
D’aquesta unió de voluntats ha 
nascut la campanya de Nadal del 
2010, denominada ‘Comprar a 
Montcada i Reixac per Nadal té 
premi’, que les tres entitats, amb 
el suport de l’Ajuntament, duran 
a terme del 9 de desembre al 8 de 

gener. Les associacions repartiran 
un total de 50.000 butlletes entre 
170 establiments associats. Les bo-
tigues adherides distribuiran les 
participacions entre la seva clien-
tela. El primer premi és una moto-
cicleta; el segon, un televior  de 32 
polzades; el tercer, una bicicleta 

de muntanya; el quart, una video-
consola, i el cinquè, una nit d’ho-
tel per a dues persones. També se 
sortejaran 10 vals de 50 euros per 
comprar als comerços adherits a 
la campanya. El sorteig tindrà lloc 
el 9 de gener al Kursaal (12h), en 
un acte públic.

La Regidoria de Comerç organitza 
aquest Nadal una nova edició de 
la fira de Santa Llúcia, els dies 11 
i 12 de desembre a la rambla dels 
Països Catalans. L’última activitat  
d’aquesta mena que va dur a terme 
l’Ajuntament va tenir lloc al 2007. 
Les parades que s’hi establiran po-
saran a la venda articles per guarnir 
les llars durant aquestes dates, re-
gals de Reis, del Cagatió i del Pare 
Noël i aliments típics del Nadal, 
com els torrons o els polvorons. La 
fira, que estarà en funcionament de 
10 a 20h, s’amenitzarà amb activi-
tats per als més petits com tallers, 
recorreguts en poni i atraccions. 
“És important que la població 
pugui fer les compres de Nadal 
al municipi, per enfortir el teixit 
comercial local”, ha manifestat el 
regidor de Comerç, Joan Carles 
Paredes (CiU). 
Aquesta acció s’emmarca en el 
programa de promoció del comerç 
local que, durant les festes, es veu-
rà reforçat amb una campanya 
d’imatge que insta la ciutadania a 
no marxar fora a comprar.

Però el tret de sortida oficial al 
Nadal el posarà, un cop més, la 
tradicional il·luminació als carrers. 
L’encesa protocol·lària de l’enllu-
menat tindrà lloc el 3 de desembre, 
a les 19h, davant la Casa de la Vila, 
on les autoritats municipals i els re-
presentants de les associacions de 
comerciants protagonitzaran l’ac-
te simbòlic de posar en marxa els 
llums. Els espais que s’il·luminaran 
seran els mateixos de l’any passat 

–els principals eixos comercials 
de cada barri– a més de dos vials  
nous, Santiago i Bonavista. Una 
de les novetats d’aquest any és 
que l’enllumenat dels carrers Ma-
jor, Clavell, la rambla dels Països 
Catalans i de la rotonda de la car-
retera de la Roca estarà format 
per bombetes led de baix consum 
i que escalfen menys. D’altra ban-
da, del 9 al 22 de desembre, el ju-
rat del 41è Concurs d’Aparadors 
de la Cambra de Comerç de Sa-
badell procedirà a fer les visites als 
aparadors dels establiments que 
s’hi han presentat.

Compres segures. La Policia Lo-
cal i els Mossos d’Esquadra du-
ran a terme un any més, durant 
el període nadalenc, una patrulla 
especial conjunta de vigilància a 
les principals zones comercials del 
municipi. L’objectiu del dispositiu, 
format per un agent municipal i 
un autonòmic, és garantir que la 
ciutadania faci les compres amb 
seguretat i evitar possibles furts, 
estrebades i robatoris. Els policies 
també informaran els botiguers de 
com evitar els fraus.

Societat
laveu.cat/societat

CURSoS I tALLERS
La Xarxa d’Equipaments posa 
en marxa noves propostes per 
al primer trimestre del 2011

pàg. 17pàg. 16

TRADICIONS

Silvia Díaz | Redacció

Comerç recupera la fira de nadal
L’activitat, que l’ajuntament no organitzava des del 2007, tindrà lloc els dies 11 i 12 de desembre a la rambla dels països catalans

La darrera edició de la fira comercial de nadal coordinada pel consistori va tenir lloc al desembre del 2007, al carrer Major

La benvinguda oficial 
al Nadal la posarà la 
il·luminació, que entrarà 
en funcionament el dia 
3 de desembre

nADAL SoLIDARI
Montcada col·labora amb les 
campanyes de Càritas i amb 
la Marató de TV3
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 Menys venda de loteria

Les dues administracions de 
loteria de Montcada i Reixac 
han constatat que la venda de 
cupons per al sorteig del dia 22 
s’ha reduit respecte altres anys 
per aquestes dates. “En aquest 
sector mai se sap, en els úl-
tims dies les compres poden 
repuntar, però a hores d’ara 
estem venent menys”, ha dit la 
responsable de l’administració 
del carrer Major, Merche Mar
tínez. Malgrat les dades locals, 
es calcula que la venda de lote
ria a tot Espanya pujarà un 1% 
respecte al 2009  | SD

D’esquerra a dreta, Torrents, Domínguez i Moreno, amb el cartell que anuncia la campanya
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Els botiguers del municipi fan pinya
L’Mcc i els comerciants de Mas Rampinyo i can Sant Joan impulsen enguany una acció conjunta

CAMPANYA COMERCIAL

Silvia Díaz | Can Sant Joan
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25 DE NOvEMbRE

El manifest commemoratiu el va llegir l’estudiant Núria Ferrer

Montcada es compromet 
a posar fi a la violència
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Les dones i homes que es van concentrar van encendre espelmes en record a les víctimes

Montcada va renovar el seu com-
promís d’acabar amb la violència 
masclista el dia oficial de l’efemèri-
de, el 25 de novembre, durant l’ac-
te que va tenir lloc davant la Casa 
de la Vila. L’estudiant montcaden-
ca de Turisme Núria Ferrer va ser 
l’encarregada de llegir el manifest, 
davant d’una quarantena de perso-
nes. El document insta la població 
i les administracions a posar fi a 
les actituds que contribueixen a la 
violència i reconeix que hi ha un 
augment de la sensibilitat envers 

la problemàtica, però demana una 
major implicació de la ciutadania, 
que a Montcada s’ha concretat 
amb més de 400 signatures de su-
port. L’acte va cloure amb un mi-
nut de silenci i amb l’actuació del 
grup local La Banda Manzana. 
El mateix dia, el Grup de Joves 
de Can Cuiàs va oferir una per-
formance sobre la violència al 
centre cívic del barri. Després del 
muntatge es va llegir un manifest 
en record a les víctimes i es van 
nomenar totes les dones mortes a 
Espanya durant el 2010.

Laura Grau | Montcada

Una vintena d’entitats de Mont-
cada i Reixac va participar l’1 de 
desembre, en què es commemora 
el Dia Mundial de la Sida, en la 
confecció d’un tapís a la plaça de 
l’Església per recordar les vícti-
mes de la malaltia i conscienciar 
la població per evitar més conta-
gis. L’acte va incloure també la 
lectura d’un manifest que posa 
èmfasi en la prevenció de la infec-
ció i la detecció precoç del virus 
del VIH i considera com a ele-
ment clau l’abordatge de l’educa-
ció afectivosexual per facilitar la 
informació adequada i promoure 
comportaments saludables.

Dades. Segons les dades del De-
partament de Salut, en els darrers 
anys s’ha detectat un increment 
de la infecció del viurs de la Sida 
per relacions sexuals no protegi-
des entre homes i en la població 
nouvinguda, mentre que el re-
tard en el diagnòstic és més im-
portant en homes heterosexuals. 

A Catalunya, del 2001 al 2009 
s’han declarat 6.129 nous diag-
nòstics d’infecció i a nivell local 
en aquest mateix període, segons 
les dades del Centre d’Estudis 
Epidemiològics de la Sida, se 
n’han registrat 11 casos, 8 homes 
i 3 dones, 3 dels quals han acabat 
amb la mort del pacient. 

“La malaltia encara és molt 
present, tots podem ser vulne
rables si no es prenen mesures 
per evitar el contagi en pràcti
ques de risc”, alerta la regidora 
de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU).
La campanya del 2010 sobre la 
Sida posa especial èmfasi en la 
prevenció de la infecció i en la de-
tecció precoç del VIH, a través de 

la prova que a Montcada ofereix 
des del 2009 de forma gratuïta i 
anònima, la farmàcia Relat. “Ma
joritàriament venen persones 
d’entre 25 i 40 anys, de profes
sions liberals o universitaris, un 
col·lectiu que, a priori, hauria 
d’estar informat; per això ens 
sorgeixen dubtes sobre si la pre
venció de la Sida està consolida
da”, ha manifestat el responsable 
de la farmàcia, Josep Relat. 
Daniel Guliak, doctor del CAP 
del centre, ha explicat que al mu-
nicipi en els últims anys 10 anys 
malgrat que s’han reduït els con-
tagis, “els malalts encara carre
guen amb l’estigma social que 
suposa patir aquesta malaltia”. 
L’infermer José Antonio Zarallo, 
de l’ambulatori del centre, opina 
que els tractaments actuals estan 
fent que els pacients no hagin 
d’anar tant al metge com abans 
i considera que la Sida ja no està 
tan en boca de la gent com abans, 
“però potser és perquè s’està 
baixant la guàrdia”, alerta.

DIA DE LA SIDA

Sílvia Alquézar/Silvia Díaz | Montcada

El manifest conjunt posa èmfasi 
en la detecció precoç del VIH
Les entitats de Montcada i Reixac tornen a recordar les víctimes amb un tapís ‘in memoriam’

La farmàcia Relat 
ofereix des del 2009 
la prova de la Sida, de 
forma gratuïta
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L’alcaldessa, M. Elena Pérez, i la presidenta de l’àrea Social, Ana Rivas, en el moment de posar la peça de roba del tapís de l’Ajuntament
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> El grup Catalònia participa en un pla formatiu 
El Departament d’Educació de la Generalitat, la Coordinadora de Centres 
de Profunds de Catalunya i el Grup Catalònia han establert un conveni de 
col·laboració que permetrà promocionar els cicles formatius de grau mitjà 
d’atenció sociosanitària i de grau superior d’integració social en els diferents 
centres educatius d’Educació, així com la qualificació professional del per
sonal que treballa en el sector de la prestació de serveis socials a persones 
amb discapacitat. A Montcada i Reixac, la Fundació Catalònia gestiona la llar 
residència Jesús Ferrús, situada a Mas Rampinyo | SD

> Promoció del voluntariat juvenil
L’Assemblea de la Creu Roja de CerdanyolaRipollet–Montcada rebrà de la 
Fundació ‘la Caixa’ 12.000 euros per finançar un projecte de sensibilització 
juvenil pel treball voluntari. Les accions pretenen fomentar la participació del 
joves en projectes dirigits a complir un compromís solidari amb la comunitat 
on viuen. A través d’activitats organitzades pels propis voluntaris de l’entitat, 
supervisades pel personal tècnic, es desenvoluparan accions que cobreixin 
aquesta finalitat  | SD
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La Xarxa d’Equipaments obre 
del 13 al 23 de desembre el termi-
ni d’inscripció per als cursos que 
oferiran els centres cívics durant el 
primer trimestre del 2011. A Can 
Cuiàs es manté l’oferta actual i s’hi 
incorporen novetats, com dos cur-
sos de gimnàstica de manteniment, 
en horari de matí i de tarda; un ta-
ller de reforç escolar, un d’informà-
tica bàsica, un curs denominat ‘Els 
secrets de l’automaquillatge’ i els 
monogràfics de cuina, que es faran 
el primer dijous de cada mes –a 
excepció del gener, que tindrà lloc 
el dia 13. D’altra banda, el Centre 
Cívic ofereix el 22 de desembre, a 
les 18h, l’espectacle de teatre fami-
liar ‘Un Nadal de conte’. L’entrada 
és gratuïta però s’han de reservar 
les places perquè són limitades.
Al Centre Cívic l’Alzina, a Terra 
Nostra, continuen les activitats 
iniciades a l’octubre i cara el gener 
s’incorpora un cicle de cuines del 

món i s’amplien els continguts del 
curs d’informàtica bàsica, incorpo-
rant els programes Power Point i 
Excel. Les classes que habitual-
ment s’impartien al Gran Casino  
de moment continuaran fent-se 
al gimnàs de l’escola Mitja Costa 
perquè encara no han finalitzat les 
obres de remodelació de l’equipa-
ment de la N-150.

La Ribera. Del 13 al 23 de desem-
bre també s’obren les inscripcions 
per a les activitats que es desenvo-
lupen al Centre Cívic La Ribera, 
tant les que coordina la Xarxa 
d’Equipaments com les que ofe-
reix la instal·lació promogudes 
per l’equip comunitari o bé per 
les entitats del barri. El ventall de 
propostes és molt ample, amb acti-
vitats esportives –com taekwondo 
i futbol per a adults– manualitats 
i teatre infantil, música, guitarra, 
cuina, flamenc i balls de saló, en-
tre d’altres iniciatives.

Les inscripcions s’han de fer del 13 al 23 de desembre

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

tres centres cívics 
engeguen nous cursos 
per al segon trimestre
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infants que participen al taller de dibuix i pintura infantil que ofereix el Centre Cívic Can Cuiàs, un dels equipaments amb més usuaris aquesta temporada

La Xarxa d’Equipaments, a l’era 2.0

Silvia Díaz | Redacció

La Xarxa d’Equipaments ja té web 
(www.equipamentsmir.cat) i espai a 
Facebook. El portal, que es va pre-
sentar el 18 de novembre a la Casa 
de la Vila, inclou tota la informació 
relacionada amb els centres cívics 
La Ribera, Can Cuiàs i l’Alzina, a 
més dels edificis socioculturals de 
la Casa de la Vila i el Kursaal, el 
Casal de la Mina, l’Hotel d’entitats 
i Can Tauler. El web presenta l’ac-

tualitat de cada instal·lació, amb 
notícies, activitats, cursos, horaris 
i adreces, entre d’altres. “L’Ajun
tament no només és transmissor 
d’informació, també vol rebre 
l’opinió i suggeriments de la 
ciutadania i Internet és una eina 
ideal per ferho”, va dir l’alcal-
dessa, M. Elena Pérez (PSC), du-
rant la presentació de la iniciativa, 
acompanyada pel regidor de Par-
ticipació Ciutadana, Sergio Her-

moso (PSC), i de Dani Molina, el 
gerent de Faktotum, l’empresa que 
gestiona el web. 

Altres pàgines. El consistori i altres 
serveis s’estan incorporant gradual-
ment a la xarxa Facebook. Ja hi 
funciona un espai de l’Ajuntament, 
un altre d’Infància i Joventut i una 
pàgina de Montcada Comunicació. 
També s’ha apuntat al carro de Fa-
cebook el Servei Local de Català.

Sílvia Alquézar | Montcada

> Conscienciació sobre recuperació dels residus
Andròmines ha participat a la 
campanya de sensibilització Was
te Watchers (L’Observatori de 
Residus), emmarcada dins de la 
Setmana Europea de Reducció 
de Residus que va tenir lloc del 
20 al 28 de novembre. Andròmi
nes, que gestiona la deixalleria, 
les minideixalleries i té una botiga 
d’articles de segona mà a la Ca
rretera Vella, va informar durant aquests dies als punts de venda d’objectes 
de segona mà sobre el funcionament de les organitzacions recuperadores 
socials, dels beneficis de la reutilització i la importància de la seva participa
ció al procés. D’altra banda, Andròmines ha dut a terme a l’institut La Ribera 
un taller d’informàtica per formar els pares i mares en l’àmbit de les noves 
tecnologies (imatge) | NR

El nou portal de l’ens inclou tota la informació dels centres cívics i altres edificis socioculturals

NOvES TECNOLOGIES



171a quinzena | Desembre 2010 Societat

SOLIDARITAT

L’entitat inicia el dia 10 una campanya de recollida d’aliments típics d’aquestes dates

Càritas treballa perquè les famílies 
necessitades puguin celebrar el nadal

Entitats de la localitat 
col·laboren amb la Marató

La Unió de Mas Rampinyo i el 
Club de Tennis Reixac organitzen 
el 19 de desembre activitats benè-
fiques en suport de la Marató de 
TV3, que es dedica a les malalties 
que afecten el sistema nerviós. La 
Unió farà una matinal festiva a 
càrrec dels grups de l’entitat, amb 
exhibicions de gimnàstica rítmica, 
balls de saló, música, teatre i ven-
da de manualitats del Grup de la 
Dona. El programa clourà amb 
una xocolatada popular. L’enti-
tat ha fet una crida a la participa-
ció d’altres col·lectius, que tenen 

temps per contactar-hi fins al 10 
de desembre, a la secretaria de La 
Unió (avinguda de la Unitat, 16). 
El Club de Tennis Reixac, per la 
seva banda, ha previst una parti-
da de paintball que s’allargarà tot 
el dia. Els participants dispararan 
a favor dels afectats per les lesions 
medul·lars i cerebrals adquirides. 
El Casal de la Gent Gran de Mont-
cada i Reixac farà el dia 10 una 
xerrada a l’equipament del Parc 
Salvador Allende sobre les malal-
ties medul·lars (16h) i una xocola-
tada solidària al preu d’1,5 euros, 
que es destinaran a la Marató.

Pilar Abián | Redacció

 Joguines per a tothom

La Penya Blanciblava de Mont
cada ha posat en marxa la ter
cera edició de la campanya ‘Cap 
nen sense una joguina’ que ha 
tingut bona resposta els anys 
anterior. Fins al 30 de desem
bre, qui vulgui participar podrà 
aportar joguines al Bar Punto de 
Encuentro (Carrerada, 29), a la 
perfumeria Vanessa (Masia, 21) 
i a la Ferreteria Industrial Mont
cada (Clavell, 44) | SD ar

xi
u

/s
an

ti
 r

o
m

er
o

La Unió col·laborarà amb la Marató amb activitats com una exhibició de ball, com la del 2009

La Unió, el Tennis Reixac i el casal de Gent Gran hi donen suport
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Càritas parroquial de Montcada i 
Reixac ha fet una crida a la soli-
daritat i demana a la població que 
porti menjar per poder donar a 
les famílies més necessitades del 
municipi un lot especial de Nadal, 
que es lliurarà el 22 de desembre. 
L’entitat accepta tot tipus de men-
jar, ja sigui bàsic o de caire nada-
lenc com torrons, polvorons o 
neules, però no admet vins, caves 
o altres licors. “Els aliments que 
més necessitem són llegums i 
oli”, ha explicat Jaume Ribera, de 
Càrites, qui també ha avançat que 
enguany, gràcies les campanyes 
de Creu Roja i a l’aportació del 
Banc d’Aliments, l’entitat disposa 
de més reserves. 
Les persones que vulguin fer do-
nacions poden anar a partir del 
10 de desembre a la parròquia 
de Santa Engràcia, de 16 a 19h, 
a excepció dels dijous i els festius. 
Com cada any, les escoles La Sa-
lle i Sagrat Cor faran un donatiu 
col·lectiu d’aliments, impulsats 
per les seves respectives AMPA, 

i també les famílies dels infants que 
estan fent catequesi i preparant la 
primera comunió. Totes aquelles 
entitats o persones a títol particular 
que vulguin donar suport a la cam-
panya de Nadal de Càritas poden 
posar-se en contacte amb l’entitat.
D’altra banda, el Centre Comer-
cial El Punt, a Mas Rampinyo, 
farà aquest Nadal una nova acció 
solidària de recollida d’aliments. 
Les aportacions es podran fer del 
7 al 23 de desembre en una para-
da habilitada al mateix centre.

Silvia Díaz | Redacció

Els voluntaris de Càritas preparen els lots al magatzem de què disposen a la Font Pudenta
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Núria Marín, estudiant de Filosofia, 
i María Fernández, d’Administració 
i Direcció d’Empreses, són dues 
alumnes de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB) –que l’any 
passat van fer segon de batxillerat 
a l’institut La Ribera– que han es-
tat guardonades amb una beca de 
la UAB i de Banc Santander, que 
consisteix a tenir la matrícula gra-
tuïta i 500 euros mensuals durant 
el primer any de carrera. Per optar 
als ajuts, els estudiants havien d’ha-
ver participat al Campus Ítaca de 
la UAB, tenir un bon currículum 

acadèmic i que els ingressos fami-
liars no fossin massa elevats. Des 
de l’institut La Ribera s’ha valorat 

molt positivament la notícia perquè 
el centre ha donat suport les dues 
joves en la consecució dels ajuts.

La UAB i Banc Santander bequen 
dues exalumnes de La Ribera

EDUCACIÓ

Es tracta d’uns ajuts especials que s’atorguen a joves que hagin participat al campus Ítaca

Silvia Díaz | Redacció

núria Marín (esquerra) i María Fernández van rebre oficialment la beca el 29 de novembre a la UAb
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Celebració del 
nadal a l’Espai 
Jove Can tauler

La Regidoria d’Infància i Joventut 
posa en marxa aquest mes a l’Es-
pai Jove Can Tauler (Balmes, 16) 
la tercera edició del ‘Nadal Alter-
jove’, amb una sèrie de propostes 
perquè els joves puguin omplir el 
temps lliure durant les vacances. 
El dia 22 hi haurà una sessió de 
quadres amb sorra; el 27, un taller 
de feltre i xapes; el 28, un altre per 
fer moneders i fundes de mòbil i 
el dia 30, una sortida al Skating de 
Barcelona. Totes les activitats co-
mençaran a les 18h. 

Responsabilitat juvenil. Un total de 
135 joves –de La Salle i els instituts 
M. Miró, La Ribera i La Ferreria– 
va participar a la trobada de dele-
gats i delegades que, per segon any 
consecutiu, es  va celebrar al Kur-
saal, el 24 de novembre. L’acte el 
van presidir l’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), i la regidora d’Infàn-
cia i Joventut, Eva Gonzalo (PSC). 
La trobada pretén establir un espai 
de diàleg entre aquells estudiants 
que han assumit responsabilitats 
en els seus centres i dotar-los de 
formació i noves eines per desen-
volupar millor la seva tasca. 

Silvia Díaz | Redacció

obertes les 
inscripcions 
per al curs de 
premonitors

Creu Roja i la Regidoria d’Infància 
i Joventut han obert les inscripcions 
per a la tercera edició del curs de 
premonitors en el lleure, que es farà 
del 18 a gener al 8 de febrer de l’any 
vinent. Els interessats tenen temps 
d’apuntar-s’hi fins al 10 de gener 
i els tràmits s’han de fer a l’Espai 
Jove Can Tauler. Aquesta forma-
ció, que s’impartirà els dilluns, di-
mecres i divendres, de 18 a 20h, a 
l’equipament del carrer Balmes, 16, 
s’adreça a joves a partir de 15 anys 
que vulguin ser monitors voluntaris 
en alguna entitat dedicada a l’edu-
cació en el lleure. El curs equival al 
certificat de l’escola d’educadors de 
Creu Roja Catalunya. El preu és de 
25 euros o bé de 20 per als socis del 
Club Jove .
D’altra banda, el 17 de desembre 
acaba el termini per apuntar-se al 
curs de monitor en el lleure que 
també imparteixen Creu Roja 
i l’Ajuntament a Can Tauler. El 
preu és de 175 euros o bé de 155 
euros per als socis del Club Jove. 
La formació s’impartirà del 15 de 
gener i fins al 9 d’abril.

Silvia Díaz | Redacció

El centenar d’alzines sureres destinades a la reforesta
ció de la part montcadenca de la Serralada de Marina 
ja ha trobat un lloc on arrelar. Una vuitantena de perso
nes va participar a la plantada a l’entorn de la Font del 
Tort que va tenir lloc el 27 de novembre, a càrrec de 
l’entitat El bosc és vida, amb el suport de l’Ajuntament i 
l’ADF. Algunes entitats, com l’AMPA del col·legi El Turó 
i l’Agrupament Escolta El Turó van mobilitzar els seus 
infants per participar a l’activitat. L’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), també hi va fer acte de presència | LM

> Un centenar d’arbres més al bosc
pa
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Discriminació injusta
Som els pares de Laura Ballesta, una 
nena amb necessitats educatives es-
pecials escolaritzada a l’Elvira Cuyás 
en règim d’educació compartida amb 
l’escola especial Fàsia, de Barcelona. 
Des d’un primer moment hem volgut 
participar en el projecte educatiu de 
l’escola i, amb aquest objectiu, vam 
anar a votar el 25 de novembre a les 
eleccions al Consell Escolar però no 
ho vam poder fer perquè la Inspec-
ció Educativa del Vallès Occidental, 
va recordar al centre que els pares 
d’una alumna d’escolaritat compar-
tida no han de constar a la llista del 
cens electoral si aquesta no està ma-
triculada al centre.
A part de la corresponent sorpresa 
ens trobem en una situació d’inde-
fensió ja que entenem que, si bé la 
nostra filla no està matriculada al 
centre, assisteix a algunes classes. 
A més, això respon a què a Montca-
da no hi ha un centre educatiu que 
pugui donar resposta a les necessi-
tats de la Laura i, com no volem que 
la nena es desarreli del seu entorn, 
l’única opció viable és l’escolaritza-
ció compartida.
Com a pares volem col·laborar en 
benefici de la nostra filla tant amb 
l’escola especial Fàsia com amb 
l’Elvira Cuyàs. No entenem una edu-
cació inclusiva si, per a la Inspecció 
educativa, la nostra filla no existeix 
a Montcada. A més, creiem que la 
diferència entre matriculació i esco-
larització mai ha d’anar en detriment 
de la inclusió i participació d’uns pa-
res al centre on estudia el seu fill. A 
més, una altra mare en les mateixes 
circumstàncies que les nostres tam-
bé ha estat vetada a presentar-se al 
Consell Escolar de l’Institut Montser-
rat Miró. Per tant, la nostra reflexió és 
que a Montcada es castiga per part 
d’Inspecció als nens amb necessitats 
educatives especials deixant-los sen-

se representació i s’arracona les famíli-
es que volem col·laborar en el projecte 
educatiu del municipi. Això sí, volem 
aclarir que la direcció del Elvira Cuyás 
té molt present a la nostra filla i que la 
fa participar de forma activa al centre 
segons les seves capacitats, fet que 
ens fa sentir molt satisfets. 

Família Ballesta 
Mas Rampinyo

Cataluña se equivoca
Cataluña se ha equivocado por no ha-
ber valorado en lo social el excelente 
trabajo de los consellers del PSC-
PSOE. Por haber castigado a ERC, 
un partido independentista pero con 
cerebro político, para que entre en el 
Parlamento un grupo como SI, diri-
gido por un tal Sr. Laporta que sólo 
busca la inmunidad parlamentaria, el 
esperpento mediático y el enfrenta-
miento social a través del menosprecio 
y el desprecio con mentiras clasistas.
Cataluña se ha equivocado al dar las 
riendas a un partido que en 22 años 
de gobierno anterior ha demostrado 
ser el del clientelismo y por convertir 
la política catalana en lo más pareci-
do a la Marbella de Gil y Gil que, por 
muy corruptos que fueran, sacaban 
mayoría absoluta. Con este resultado 
se avala el caso Palau, al Sr Alavedra, 
al Sr Prenafeta... El porcentaje del 3% 
va a subir.
Cataluña se ha equivocado por hacer 
visibles dos sociedades paralelas: la 
oficial, vencedora en las urnas, y la que 
no se siente partícipe de ese proyecto 
de futuro. Cataluña se ha equivocado 
porque ha dejado de ser una sociedad 
emprendedora, abierta y cosmopolita 
para transformarse en otra cerrada, 
clasista, narcisista patológica, protec-
cionista, victimista hasta llegar a la pa-
ranoia, anclada en un pasado inexis-
tente, poniendo obstáculos al futuro. 
La sociedad catalana ha errado en su 
voto y en la percepción de la solución 

a sus males. Nada deslegitima el re-
sultado, pero eso no significa que sea 
acertado. Todos y todas pagaremos ese 
error durante los próximos cuatro años. 
Esperemos que la sociedad reflexione 
y no vayamos al precipicio social por la 
“utopía inexistente”.

Juan García Herrera
Montcada

Réplica
En respuesta a la carta de la estimada 
Sra. Elvira, primero de todo le quere-
mos mostrar nuestro más sincero pé-
same por el fallecimiento de sus se-
res queridos y la enhorabuena por la 
boda de su hijo. Seguidamente decirle 
que el nombre del Casal es: Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina. Como 
sabrá usted, los talleres están subven-
cionados con el dinero del Casal, con 
la aportación del Ayuntamiento, con la 
lotería, viajes, excursiones, etc. Y para 
que todo se pueda llevar a cabo, están 
los miembros de la junta que inverti-
mos nuestro tiempo altruístamente. 
¡Ah! Por si le queda alguna duda, las 
excursiones y los talleres en los que 
participamos los/as miembros de la 
junta las pagamos de nuestra pensión 
como usted y el resto de usuarios, ya 
que también tenemos derecho a prac-
ticarlas. Estimada Sra. Elvira, con diez 
años de práctica en la labor de bolillos 
podría ejercer de profesora y así cola-
boraría con el mantenimiento de las 
actividades ahorrándonos un dinerito 
al conjunto de los/as usuarios/as. ¡Es-
taría muy bien en estos tiempos! 
Otro tema es la plaza que quedó li-
bre en el taller de bolillos, la cual se 
la cedimos a la primera persona que 
estava en la lista de espera. Estimada 
sra, usted alguna vez se ha apuntado 
a una excursión y, si el día ha amane-
cido nublado, ha alegado que estava 
“indispuesta” y ha querido que se le 
devolviera el dinero. Pero su aviso a 
última hora privó a otro usuario de 

poder venir a la excursión. Y esta fra-
se ¿la recuerda?: “Si no ganamos las 
elecciones, las revocaremos...” Re-
flexione, el hecho de ser profesora 
nos iría bien a todos. Felices Navi-
dades y próspero Año Nuevo.

José Mª. Rubio Moreno
Presidente del Casal

Agradecimiento
El 16 de noviembre perdí las llaves 
de mi coche y, después de estar una 
semana buscándolas, acudí a la ofi-
cina de la Policia Local. La verdad 
es que iba un poco desanimada, 
pero cual fue mi alegría al saber que 
sí que estaban allí. Gracias, mil gra-
cias a la persona que las encontró 
y las llevó, un gesto muy amable y 
muy poco frecuente. Aprovecho para 
decirles a todas aquellas personas 
que han perdido algo que se acer-
quen a la policia, no se pueden ima-
ginar la cantidad de llaves, gafas y 
demás enseres que tienen en su po-
der. Gracias a ti que encontraste mis 
llaves por ese gesto tan amable.

Silvia Font
Montcada

Felicitación
Quienes formamos el equipo de S. 
A. D. (Servei d’Assistència Domici-
liària) de Montcada, Trabajadoras 
Familiares, Auxiliares de Limpieza y 
Coordinadoras queremos felicitar es-
tas próximas fiestas a todas las per-
sonas que reciben nuestra ayuda. Les 
deseamos unas Felices Fiestas y un 
año lleno de amor, paz y salud. Como  
equipo de profesionales del S. A. D. 
continuaremos ofreciendo nuestro 
trabajo con la mejor voluntad de ser-
vicio. Agradecemos a todos nuestros 
usuarios y a sus familiares su buena 
disposición y el trato amable que tie-
nen con nosotras.

S.A.D.
Montcada

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

El proper número, el 24 de desembre

¿Que ha sido de la segunda parada del autobús 96 dirección Barcelona? 
Vivo en Mas Duran, al lado de la Llacuna, y el único transporte cercano 
dirección Barcelona es éste, no entiendo como de un día para otro y sin 
previo aviso se ha anulado una de las paradas. Me parece una vergüenza 
Jéssica Morillas I Mas Duran

L’Ajuntament no ha anul·lat cap parada. TMB ha eliminat unila
teralment la parada a  què vostè fa referència, ubicada al sector 
de Mas Duran, a Mas Rampinyo. Estem treballant per intentar 
restituirla el més aviat possible. El consistori no només poten
cia el transport públic, sinó que també el facilita amb l’obra 
de la xarxa ciclable, que contempla l’adequació de les parades 
d’autobús | Juan Parra, President de l’Àrea de Política Terri-
torial (PSC)

el clic

Recuperant 
la memòria històrica

Els alumnes de 2n de Batxillerat de 
l’Institut La Ribera vam fer els dies 10 i 
11 de novembre una sortida a Colliure
Portbou destinada a promoure la recu
peració de la memòria històrica que va 
incloure un recital poètic davant la tom
ba del poeta Antonio Machado, a Colliu
re, i una visita al Castell Reial Medieval. 
També vam seguir la ruta de Walter 
Benjamin, filòsof Alemany jueu que va 
morir a Portbou l’any 1940, quan va 
creuar la frontera fugint del nazisme.
Institut La Ribera. La Ribera

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Incògnites
L’any 2010 s’acomiadarà amb 
un canvi de govern a la Genera-
litat després de l’àmplia victò-
ria de CiU, que ha posat fi a set 
anys de tripartit. S’obre un nou 
horitzó en el panorama polític 
i algunes incògnites a nivell 
local sobre què passarà amb 
projectes que es van comen-
çar a gestar en l’etapa liderada 
pel PSC i que no s’han arribat 
a concretar per manca de fi-
nançament, segons uns, i de 
voluntat política, segons altres. 
A Montcada i Reixac hi ha a 
sobre la taula dos d’aquests 
projectes de gran interès per a 
la ciutadania. Un, el de la cons-
trucció de la residència per a la 
gent gran a Mas Rampinyo, ha-
via quedat encallat justament 
a causa de la crisi econòmica 
i ara, abans que l’actual govern 
arribi a la seva fi, en un acord 
signat per Departament d’Acció 
Social i l’Ajuntament l’endemà 
dels comicis, ambdues admi-
nistracions s’han compromès a 
executar-lo i a licitar les obres 
l’any vinent amb l’objectiu 
d’obrir el centre al 2013.
L’altre gran projecte de ciutat, 
el de l’Hospital Ernest Lluch, 
compartit amb Cerdanyola, 
Ripollet i Barberà, continua a 
l’espera. Malgrat les promeses 
que la construcció s’iniciaria 
al 2011, el cert és que la con-
sellera Marina Geli deixarà el 
càrrec sense haver aconseguit 
el finançament per fer realitat 
el projecte. Ara la pilota queda 
a la teulada del nou govern de 
la Generalitat liderat per Artur 
Mas. Serà l’Hospital una de les 
seves prioritats? Comptarà CiU 
amb els recursos econòmics que 
el tripartit no hi ha pogut desti-
nar? S’obren moltes incògnites 
que, per bé de la ciutadania, es-
perem aviat siguin resoltes.



20 1a quinzena | Desembre 2010

Agenda
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30è aniversari de la Coral 
mare de Déu del Turó
Concert amb les corals Giravolt i Nou Món 
i el quartet de corda Armide

19 De DeSeMBRe, 19H
eSGléSiA De SAntA enGRàCiA

10 i 19 De DeSeMBRe
CASAl De Gent GRAn, lA unió i tenniS ReixAC

4 l dissabte
Visita. Hospital de Sant Pau. Hora: 11h. 

Lloc: av. Sant Antoni Maria Claret / c. Car

tagena). Organitza: Fundació Cultural.

10 l divendres
Inauguració. De l’exposició de pesse

bres. Hora: 18h. Lloc: Església de Santa 

Engràcia.

Concert. Pels Drets Humans, a cà

rrec del Cor de gòspel de Gràcia Hora: 

21.30h. Lloc: Kursaal.

11 l dissabte
Fira. De Santa Llúcia. Hora: 10h. Lloc: 

Rambla dels Països Catalans (pàg. 14)

Visita. Rodalies del Monestir de Pedralbes. 

Hora: 11h. Organitza: Fundació Cultural.

Sortida en BTT. Per la Serralada de Ma

rina. Hora: 15.50h. Lloc: Pavelló Miquel 

Poblet. Organitza: Montcada en bici.

Concert. ‘A la casa d’en lloc’, de Roger 

Mas. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

12 l diumenge
Visita. Pla de Palau i els porxos d’en Xifré. 
Hora: 11h. Lloc: Sortida del metro Barce
loneta. Organitza: Fundació Cultural.

Teatre familiar. ‘Vermut’, de The Dico’s. 
Hora: 12h. Lloc: La Unió. Preu: 3,5 euros.

Cinema. ‘Pesadilla antes de Navidad’. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casal Popular El Brot.

14 l dimarts
Inauguració. De l’exposició d’Elisa Riera i 
Samanta del Río. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

15 l dimecres
Presentació. De la revista n.21 de ‘Qua
derns’. Hora: 20h. Lloc: Seu de la Fun
dació Cultural Montcada (Major, 47).

Taller. De cuina de Nadal amb Àngels 
Puntas. Hora: 20h. Lloc: La Unió.

17 l divendres
Hora del conte. ‘Contestataris’, a càrrec 
de Clara Gavaldà. Hora: 18h. Lloc: Bi

blioteca Elisenda de Montcada.

Xerrada. Sobre la situació del poble 
sahrauí a càrrec de Mah Iahdih. Hora: 
19.30h. Lloc: Casal Popular El Brot.

19 l diumenge
Fira. De Santa Llúcia de Terra Nostra. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça del Poble. Orga
nitza: Grup de Dones i CC l’Alzina.

Concert. De Nadal dels alumnes de 
l’Escola Giravolt. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 

Concert. De cloenda del trentè aniversari 
de la Coral Mare de Déu del Turó. Hora: 
19h. Lloc: Església de Santa Engràcia. 

21 l dimarts
Presentació. Del llibre ‘El silenci sota 
l’aigua’, de Mònica Esbert. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Inauguració. Exposició de pintura dels 
alumnes del Casal de la Mina. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal. 

22 l dimecres
Teatre familiar. ‘Un Nadal de conte’. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Gratuït. 

marató de TV3
Vegeu els actes programats per entitats 
locals a la pàgina 17

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

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

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

Exposició

PIntURA I FotogRAFIA
Benito Marcos, Joan Guerrero 
i Miquel Àngel para
Fins al 9 de gener

Exposició 
d’Elisa Riera 
i Samanta 
del Río

14 de desembre, 19.30h

Teatre 
CAZAnDo 
gAMUSInoS
Dani pérez
18 de desembre, a les 22h
preu: 7 euros

sala 
principal

ConCERt
‘a la casa D’en lloc’
roger mas
11 de desembre, 22h
sala Joan Dalmau

Exposició de pintura del 
taller del casal de gent 
gran casa de la mina
Del 15 de desembre al 9 de gener
sala sebastià Heredia

ajuntament 935 726 474

ambulàncies 061

atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

policia Local 092

policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600
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pàg. 22

EXPoSICIÓ DE PESSEBRES
El 10 de desembre s’inaugura a 
l’església la mostra de diorames

pàg. 24

noU LLIBRE DE JoSé A. MEDInA
‘La caja metálica’ s’endinsa en el tema 
de les fosses comunes i la Guerra Civil

Jo
r

D
i f

r
ei

xe
s

Roger Mas porta 
al Kursaal el seu 
darrer treball

El cantautor Roger Mas (Solsona, 1975) és un nou referent dintre de la cançó catalana

El cantautor català Roger Mas, 
que acaba de guanyar un dels 
prestigiosos premis ARC de 
la música catalana –a la millor 
proposta del 2010 en cançó 
d’autor–, farà parada a Mont-
cada i Reixac el pròxim 11 de 
desembre dintre de la gira de 
presentació del seu darrer tre-
ball titulat ‘A la casa d’enlloc’. 
El concert, plat fort de la tem-
porada d’espectacles, tindrà lloc 
a la Sala Joan Dalmau de l’Espai 
Cultural Kursaal a les 22h. Les 
entrades, al preu de 7 euros, es 
poden reservar al mateix equi-
pament o a la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament. 

Trajectòria. La carrera de Mas 
com a cantautor va arrencar 
al 1996 amb el Premi Èxit de 
Catalunya Ràdio per la cançó 
‘Llums de colors’. Des d’ales-
hores, sis treballs discogràfics, 
diversos premis per cada nou 
projecte –entre els quals hi ha el 
premi Altaveu i el de la revista 
Enderrock– i l’ampli reconeixe-

ment de la crítica l’han convertit 
en una nova figura de la cançó 
catalana. Mas es va iniciar en els 
estudis musicals a l’edat de cinc 
anys al seu poble natal de Sol-
sona (Lleida). Set anys després 
va debutar com a músic d’una 
orquestra de ball, fins que va 
optar per una carrera en solitari 
amb la seva guitarra i les seves 
composicions. 
Segons la crítica, el seu setè tre-
ball torna a la frescor de les se-
ves primeres obres, amb petites 
històries amarades de poesia. ‘A 
la casa d’enlloc’ barreja el folk de 
cantautor amb tocs de rumba i 
rock. Alguns temes recorden les 
històries explicades a la vora del 
foc pels tradicionals trovadors. 

El cantautor català presenta ‘a la casa d’enlloc’
Laura Grau | Redacció

La carrera de Mas 
va arrencar al 1996 
amb el Premi Èxit de 
Catalunya Ràdio

L’Associació de representants, pro
mo tors i mànagers de Catalunya, 
ARC, ha concedit a La Pegatina el 
premi a l’artista revelació, que es va 
lliurar a la gala dels premis feta el 23 
de novembre a la Sala Luz de Gas. 
El líder de la banda, Rubén Sierra 
–recollint el trofeu a la foto, amb Ovi
di Díaz, de la mà del cantant de Mis
hima– ha explicat que “el guardó 
garanteix poder actuar regularment 
a les sales catalanes” | Lg

> La Pegatina obté 
un dels premis 
ARC de la música
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La Coral Mare 
de Déu del turó 
clou el seu 30è 
aniversari

nova edició del 
concert pels 
drets humans

La Coral Mare de Déu del 
Turó farà el concert de cloen-
da dels actes del 30è aniversari 
el 19 de desembre a l’església 
de Santa Engràcia (18.30h). El 
president de l’entitat, Josep Ca-
pella, ha fet una crida entre els 
excantai res per què as sisteixin a 
l’actuació, que comptarà amb 
el quartet de corda Armide i les 
corals Nou Món del Guinardó 
i Giravolt. “Al final volem fer 
una peça conjunta amb la 
partipació de totes les perso
nes que han passat pel grup”, 
ha explicat Capella. Aquest 
serà l’últim concert d’Antonio 
Trigueros com a director musi-
cal qui serà substituït per Palo-
ma Bàscones | Lg

Amb motiu del Dia Mundial dels 
Drets Humans, que se celebra el 
10 de desembre, l’Espai Cultural 
Kursaal acollirà aquest mateix 
dia la setena edició del concert 
pels drets humans que anirà 
a càrrec del Cor de gòspel de 
Gràcia amb la direcció de Dani 
Alonso (21.30h). L’acte, que or-
ganitza la Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, anirà 
precedit de la inauguració d’una 
exposició de dibuixos sobre els 
drets humans fets per alumnes 
de les escoles Elvira Cuyàs i El 
Turó (18h) | Lg
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El 10 de desembre surt a la venda 
la nova novel·la de José Antonio 
Medina La caja metálica, que supo-
sa un canvi de registre respecte 
les seves darreres obres: el thri-
ller psicològic Mentiras i la novel-
la d’aventures El secreto de Thorton. 
Es tracta d’una obra dramática 
ambientada en la guerra civil es-
panyola i en l’època actual que 
narra la història de Carmen Can-
tero, víctima del conflicte.

Per què la Guerra Civil ? 
La caja metálica neix dels records 
de la meva pròpia infància i els 

dels meus pares, als quals està 
dedicada. Però es va forjar defi-
nitivament després de conèixer 
Gregorio Maestre, nét del pri-
mer cadáver exhumat a Espanya 
gràcies a la llei de la memòria 
histórica. Molts detalls descrits 
a la novel·la són reals i resultat 
de les converses amb ell. L’opi-
nió general dels qui l’han llegida 
és que és una història que no et 
deixa indiferent. És una obra 
dura i tendre alhora.
Novament has optat per l’au
toedició del llibre.
Sóc més lliure publicant pel meu 
compte, sense necessitat d’una 

editorial al darrera, que només 
persegueix interessos econòmics 
i que no s’arrisca amb autors 
nous. Es publica molt, però les 
condiciones són pèssimes. Em 
considero afortunat i lliure per 
fer el que vull sense condicio-
nants externs. 
Hi haurà presentació oficial?
La presentació no serà fins al 
mes de abril, abans de Sant Jor-
di. Enguany comptaré amb la 
col·laboració d’un grup d’actors 
de Montcada per representar 
una petita obra escrita i dirigida 
per mi que servirà per donar 
més sentit a l’acte.

LITERATURA

Jose Antonio Medina publica una 
obra ambientada a la guerra Civil
La novel·la parteix del testimoni del nét del primer cos exhumat a les fosses de la Guerra civil

Tot i viure a Argentona des de fa anys, José Antonio Medina té una llarga vinculació amb Montcada, on dirigeix una acadèmia d’anglès

Laura Grau | Montcada
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Elisa Riera fa nou tàndem 
creatiu amb la fotògrafa 
local Samanta del Río

La poetessa Elisa Riera ha for-
mat un nou tàndem creatiu 
amb la fotògrafa montcadenca 
Samanta del Río per construir 
‘Miratges’, una exposició que 
combina la paraula i la foto-
grafia. “Sempre és molt grati
ficant participar en projectes 
compartits”, ha explicat Riera, 
que ja ha dut a terme experièn-
cies de col·laboració amb artis-
tes com els pintors Joan Capella 
i Maese Pérez, entre d’altres.

Repte creatiu. Per a Samanta del 
Río, de 31 anys, ha suposat tot 
un repte representar amb foto-

grafies les reflexions de Riera 
sobre la vida. “Per a mi és un 
plaer treballar amb algú com 
l’Elisa i poder posar imat
ges als seus pensaments”, ha 
explicat la jove artista, que va 
ser alumna de Sergio Tello, de 
l’Afotmir. Des de fa cinc anys 
es dedica al reportatge social al 
seu estudi de Riells i Viabrea i 
ha fet diverses exposicions de 
fotografia de viatge. Al 2007,  
va guanyar el primer premi del 
concurs de la revista Foto DNG 
i també ha estat finalista en di-
versos certàmens. La mostra 
s’inaugurarà el 14 de desembre 
a la Casa de la Vila (19.30h).

‘Miratges’ s’inaugurarà a la casa de la Vila el 14 de desembre 

Samanta del Río i Elisa Riera han treballat colze a colze en la preparació de la mostra ‘Miratges’

ExPOSICIÓ

Laura Grau | Montcada
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Mònica Esbert presenta 
‘El silenci sota l’aigua’ 

L’escriptora Mònica Esbert (Bar-
celona, 1971) presentarà el  seu  
darrer llibre El silenci sota l’aigua 
el 21 de desembre a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada (19h). Es 
tracta d’una novel·la d’intriga 
que va guanyar el Premi Mont-
florit 2008, que concedeix l’edi-
torial cerdanyolenca del mateix 
nom. L’obra reflexio na sobre el 
mite de la bellesa, mediatitzada 
per la cirurgia estètica, i sobre 

la necessitat de viure la pròpia 
vida. Esbert, que viu a Sant Fost 
de Campsentelles, treballa en 
una empresa d’arts gràfiques, 
feina que compagina amb l’es-
criptura des del 2000. A més 
del de Cerdanyola, ha guanyat 
altres premis literaris a Ter-
rassa, Viladecans, Granollers 
i Castellar del Vallès. Aquests 
guardons li han permès publicar 
quatre novel·les i tres llibres de 
relats curts. 

La novel·la va guanyar el premi Montflorit 2008 de cerdanyola

Mònica Esbert va començar a escriure al 2000 i ja porta quatre novel·les publicades i premiades 

bIbLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

Laura Grau | Montcada

NOvA ASSOCIACIÓ

Es crea a Montcada el Club català 
de ciència ficció, fantasia i fandom
L’entitat tindrà la seva seu en una sala del Kursaal i farà xerrades, cinefòrums i exposicions

A partir d’ara els aficionats 
montcadencs a la literatura fan-
tàs tica i a la ciència ficció tin-
dran un punt de trobada per 
compartir opinions i intercanvi-
ar coneixements al Kursaal. El 
se gon dilluns de cada mes, els 
promotors del Club català de 
ciència ficció, fantasia i fandom 
es reuniran en una de les sales 
d’aquest equipament que els ha 
cedit l’Ajuntament. El responsa-
ble de relacions  públiques de la 
nova entitat, Dani Morera, ha 
explicat que “l’objectiu és con
tactar amb persones que com
parteixin l’afició per aquests 
gèneres” i alhora tenir presència 
en la vida cultural del municipi 
amb l’organització de xerrades, 
cinefòrums, exposicions  i jorna-
des temàtiques.

Fans de la fantasia. La paraula 
‘fandom’, que forma part del 
nom de l’entitat, té el seu origen 
en el terme anglès Fan Kingdom 
i es refereix a un grup de per-

sones aficionades a un mateix 
passatemps, tot i que s’associa 
sobretot als amants del gènere 
fantàstic i de ciència ficció. “Des 
de Tolkien fins a Star Wars, el 
ventall de temes, propostes i 
autors és tan variat i apassio
nant que som moltes les perso
nes que hi estem enganxades”, 

ha indicat Morera. El programa 
d’activitats començarà el 13 de 
desembre a les 18h amb una 
taula rodona sobre les versions 
actuals de pel·lícules clàssiques 
de ciència ficció. “Esperem que 
el tema engresqui les persones 
que tenen interès pel cinema”, 
ha dit Morera.

Daniel Morera, relacions públiques del club, amb Ángeles Palencia en una sala del Kursaal
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Laura Grau | Can Sant Joan
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AGRUPACIÓ DE PESSEbRISTES

L’entitat ultima els preparatius de 
l’exposició de pessebres i diorames 
La mostra es podrà veure a partir del 10 de desembre al vestíbul de l’església de Santa Engràcia

Una de les cites clàssiques del 
calendari nadalenc és l’exposi-
ció de pessebres i diorames que 
organitza l’Agrupació de Pesse-
bristes de Montcada i Reixac a 
l’entrada de l’Església de Santa 
Engràcia. Enguany la mostra 
estarà formada per 10 diora-
mes, tots ells d’autors mont-
cadencs. La major part dels 
pessebres estan fets amb guix i 
porexpan, tot i que també hi ha 
autors que introdueixen materi-
als nous com els taps de suro, la 
pasta de paper i la plastilina, en-
tre d’altres. “Potser la diferèn
cia amb els diorames d’altres 
poblacions és que els nostres 
no estan fets amb el mateix 
material, sinó que cada pes
sebrista té llibertat total”, ha 
explicat el president de l’entitat, 
Albert Grau. 

Temes.  “A l’exposició es repre
sentaran tots els temes de 
Nadal habituals, com ara el 
Naixement, els Reis Mag, la 

recerca d’hostal i, com cada 
any, hi haurà un tema sor
presa que es descobrirà en la 
inauguració”, ha afegit Grau. 
L’entitat convoca un any més el 
concurs “Fixa-t’hi al detall” que 
premia els visitants que trobin 
els elements que es demanen 
a les bases distribuïts  entre els 

dio ra mes. També s’editarà un 
llibret divulgatiu sobre l’associa-
ció i sobre tot el que envolta el 
món del pessebrisme. La mos-
tra s’inaugurarà el 10 de desem-
bre (18h) i es podrà visitar fins 
al 6 de gener, els dies feiners, 
només a la tarda i els festius, tot 
el dia.

Un dels pessebres més espectaculars de l’exposició de l’any passat a l’església montcadenca
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Laura Grau | Redacció

La Fundació Cultural Montcada presentarà el número 21 de la revista 
divulgativa ‘Quaderns’ el 15 de desembre (20h) a la seva seu (Major, 
47). L’acte inclourà una xerrada sobre les tradicions nadalenques a 
càrrec de Joan Bertrán i també servirà per inaugurar el pessebre i 
felicitar les festes als socis amb cava i torrons | Lg

> Surt un nou número de la revista ‘Quaderns’

> La Penya cordovesa fa nous cursos de ball
La Penya cordovesa de veïns de Terra Nostra, constituïda el passat juliol, 
ofereix nous cursos de sevillanes i flamencpop. Les classes de ball les 
dirigeix Angel Peramos a la seu social de l’entitat, a l’avinguda Terra Nostra 
4446. Els dimecres s’ofereixen sevillanes (17.30h a 20.30h) i flamenc 
infantil (17.15h a 18.15h) i els divendres, hi ha tres grups en diferents 
horaris de flamenc pop per a a adults i per a joves | Lg

El concert del grup de flamenc fusió Las Migas al Kursaal, suspès el 13 
de novembre per la mort sobtada del pare de la cantant, Sílvia Pérez, 
s’ha ajornat fins al 29 de gener al mateix equipament i a la mateixa 
hora, les 22h | Lg

> Las Migas actuarà al Kursaal el 29 de gener

La Unió de Mas Rampinyo 
acollirà el 12 de desembre 
l’espectacle ‘Vermut’ de l’artis
ta brasiler The Dico’s, format 
a l’Escola Nacional de Circ de 
Rio de Janeiro (12h). L’obra 
convida el públic a assaborir 
un peculiar  vermut, on no fal
ten torres de gots, ampolles 
volant i enginyosos equilibris 
a càrrec d’un divertit bàrman, 
que fa malabarismes mentre serveix còctels. L’obra s’inclou en el pro
grama d’espectacles de la Regidoria de Cultura | Lg

> ‘Vermut’ amb malabars al teatre de La Unió 
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Dani Pérez es va fer popular gràcies a les seves intervencions al Club de la Comedia

ll
u

Ís
 s

al
va

D
ó

El còmic Dani Pérez caça 
‘gamusinos’ a l’Auditori

MONòLEG

L’obra reflexiona en clau d’humor sobre l’actual estil de vida

Els ‘gamusinos’ són uns ani-
mals imaginaris que s’utilitzen 
per prendre el pèl als caçadors 
novells. ‘Cazando gamusinos’ 
és el títol que Dani Pérez fa ser-
vir per mostrar-nos que vivim 
enganyats, treballant per pagar 
la hipoteca, el cotxe, el viatge 
de vacances i, si pot ser, la se-
gona residència, sense adonar-
nos que allò veritablement im-
portant a la vida és ser feliços 

i passar-ho el millor possible. 
Aquest és el tema principal del 
monóleg que Dani Pérez pre-
senta el 18 de desembre a l’Au-
ditori Municipal (22h). Amb 
una trajectòria de 10 anys i di-
versos premis, com el del pro-
grama televisiu El Club de la 
Comedia, Pérez està considerat 
com un dels millors humoris-
tes actuals, que guarda algunes 
semblances amb el desaparegut 
Pepe Rubianes.

Laura Grau | Redacció

el retro-visor
Laura grau

El primer tram d’accés a la Font 
del Tort ha experimentat unes ac
tuacions de millora, amb la instal
lació d’una zona de pícnic dotada 
de taules i un sector d’aparca
ments. L’Ajuntament vol recupe
rar així l’ús de lleure que històri
cament ha tingut aquest espai de 
la Serralada de Marina. Als anys 
setanta el ‘merendero’ de la Font 
del Tort era un dels llocs més visi
tats per les famílies treballadores 
del Vallès i del Barcelonès per 
passar el diumenge. 

Evolució. Per una mòdica quanti
tat de diners, el públic podia dis
posar d’una taula, barbacoa i lle
nya per preparar el dinar. També 
hi havia un servei de menjars que 
oferia amanides i carn a la brasa. 
El negoci el va posar en marxa 
Rafael Ramos, qui va comprar 
la finca a la família Castelló de 

Mas Rampinyo, que hi conreava 
vinya i hortalisses. El ‘merendero’ 
es va fer tan popular que s’havia 
de matinar molt per trobar tau
les lliures. Ho recorda bé el veí 
de Ripollet, Francisco Díaz: “El 
camí d’accés estava molt mala-
ment, però valia la pena perquè 
els nens gaudien molt de la na-
tura”, ha explicat Díaz. “Hi havia 
gent que venia de Sant Andreu i 

el Clot amb tren fins a Montca-
da i després pujava caminant”, 
recorda Ramos. Amb els anys, el 
negoci es va anar professionalit
zant fins a convertirse en el res
taurant actual, que regenten els 
seus fills. “Jo vaig començar en 
això sense tenir experiència ni 
formació, però ells van estudiar 
tot el que cal per adequar el ne-
goci als nous temps”, conclou.

La Font del tort, un espai de lleure
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Una típica estampa d’un diumenge a la Font del Tort, del 1978, quan funcionava el  ‘merendero’

Als anys setanta i vuitanta el ‘merendero’ es va popularitzar entre les famílies treballadores

Per un preu mòdic, 
el públic podia 
diposar de taula, 
barbacoa i llenya
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La UE Sant Joan At. s’ha mar-
cat com a prioritat reforçar la 
plantilla durant els pròxims 
dies per capgirar la situació. 
Després de 12 jornades, els ho-
mes d’Osvaldo Leboso es tro-
ben a la tretzena posició amb 
13 punts al Grup Novè de Se-
gona Territorial. El cos tècnic 
ha reiterat en diverses ocasions 
des de l’inici de la temporada la 
manca d’efectius, un fet que s’ha 
agreujat a les darreres setmanes 
a causa de les lesions i les san-
cions. “Tinc molts problemes 
per fer l’onze titular perquè 
no puc repetir alineació i hi 
ha molts nois que no juguen 
en la seva posició habitual”, 
ha assenyalat Leboso. El presi-
dent, José González, coincideix 
amb l’entrenador que “cal am
pliar la plantilla per ser més 
competitius, estem mirant de 
reforçar les tres línies”. En 
aquest sentit, ja han arribat els 
primers fitxatges: el migcampis-
ta Roger, d’Hondures, i el por-
ter Javi Díaz, que han debutat ja 
amb els montcadencs.

A casa. L’assignatura pendent 
del Sant Joan a nivell de re-
sultats és guanyar davant la 
seva afició, una situació que 
no es produeix des de principi 
d’octubre. De fet, el Sant Joan 
ha sumat a casa només una 

victòria i un empat, encaixant 
dues derrotes. A domicili, els 
montcadencs han obtingut 
un total de 9 punts, amb dos 
triomfs, tres empats i només 
una ensopegada. “Enguany te
nim jugadors que ho fan mi
llor en camps més grans que 
el nostre”, opina González.
A les dues últimes jornades, 
el Sant Joan només ha pogut 
adjudicar-se un punt davant de 
rivals situats a la part alta de la 
taula. Els locals van empatar a 
Cardedeu a un gol, mentre que 
a la setmana següent van cau-
re derrotats davant del Lliçà 
d’Amunt, el líder, per 1-3. La 
nota negativa en el capítol de 
lesions ha estat el trencament 
de la clavícula de Gabriel al 
matx a domicili, que el deixarà 
fora de l’equip un parell de 
mesos com a mínim.  

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTbOL. SEGONA TERRITORIAL

Esports
laveu.cat/esports

JoCS ESCoLARS
Mig miler d’infants va 
participar a la presentació de 
la nova temporada el dia 20

HAnDBoL
El primer equip de La Salle s’ha 
retrobat amb la victòria després 
d’una ratxa negativa de resultats

pàg. 30 pàg. 28 

El Sant Joan veu prioritari reforçar 
la plantilla per capgirar la situació
L’assignatura pendent dels montcadencs és guanyar a casa, un fet que no succeeix des de principi d’octubre 

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

El Sant Joan ha de fer acrobàcies cada setmana per confeccionar l’alineació per als partits

fUTbOL

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada 
agafa oxigen 
amb un empat i 
una victòria 

L’equip femení de l’EF Montca-
da s’ha allunyat de les darreres 
posicions del Grup Segon de 
Primera Divisió després de su-
mar dos resultats positius con-
secutius. Les noies d’Antonio 
Moya van plantar cara al cin-
què classificat, l’Igualada, amb 
el que van empatar a dos gols 
a casa. Les montcadenques 
van aconseguir igualar el mar-
cador al darrer minut després 
d’un rebot. Les golejadores lo-
cals van ser Nerea i Pili. Una 
setmana abans, l’Escola va 
superar el Lourdes de Mollet, 
un rival de la zona baixa, per 
2-3 en un matx força igualat 
amb alternances constants en 
el marcador. Les autores dels 
tants montcadencs van ser Ne-
rea i Paola. “No hem jugat bé 
perquè ens hem encomanat 
del seu joc lent, però el més 
important és la victòria, que 
ens dóna oxigen a la taula”, 
ha manifestat Moya.    

El femení va empatar a 2 amb l’igualada
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  L’àrbitre suspèn el matx entre el Parera i el Santa María amb un 0-1 al marcador

La UD Santa María va viure el dia 
28 al camp del Parera una situació 
força insòlita que va desembocar en 
la decisió del col·legiat de suspendre 
el matx al minut 29 amb el marca
dor de 01 amb un gol d’Eric. Un 
home que es trobava fora del recinte 
esportiu va increpar els locals, que 
van abandonar el terreny de joc i, a 
l’exterior, es va originar una baralla 
que va donar peu a la suspensió de 

l’enfrontament. En el moment de 
tancar aquesta edició, encara no 
s’havia fixat la data per jugar els mi
nuts que resten pendents del partit.
Una setmana abans, el conjunt de 
Terra Nostra es va col·locar líder del 
Grup Dissetè de Tercera Territorial 
després de guanyar l’Espanya, un 
rival directe en la lluita pel títol de 
lliga, per 30 en un matx rodó per 
als montcadencs. Ja al minut 12, els 

homes de José Luis Sánchez domi
naven el marcador per 20: el pri
mer de vaselina a càrrec d’Enrique 
i el segon de Víctor. Al minut 27, 
Jerian va aprofitar un rebuig de la 
defensa dels visitants per fer pujar 
el darrer gol a l’electrònic. El tècnic 
s’ha mostrat content de la trajectòria 
de la plantilla “perquè està exhibint 
un bon joc i els resultats ens acom-
panyen” | SA 
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Els montcadencs aspiren a superar el poble Sec a domicili per allunyar-se del descens

El CD Montcada no va des-
merèixer res davant un dels ri-
vals amb el pressupost més ele-
vat de Primera Catalana. Tot 
al contrari. Els homes d’Iván 
Rodríguez van plantar cara la 
Rapitenca en un matx èpic per 
als jugadors locals que va acabar 
amb empat a dos. Els verds, en-
cara amb moltes baixes per lesió, 
van dominar el joc, van arribar a 
parar un penal molt rigorós a les 
acaballes del matx i van defensar 
el resultat amb un home menys 
fins al minut 97 quan, en una ju-
gada desafortunada, el porter de 
la Rapitenca va fer una vaselina 
que es va colar a la porteria local 

significant el 2-2. “No perme
trem que el CD Montcada esti
gui abaix, lluitarem contra tot 
per salvar la categoria perquè 
els nostres jugadors ho estan 
demostrant cada dia al terreny 
de joc”, ha indicat el president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
referint-se a la polèmicas que 
s’han produït a la lliga “perjudi
cant sempre els nostres interes
sos”. El comitè de competició ha 
sancionat el Montcada amb 265 
euros de multa pels aldarulls en 
finalitzar el matx. Una de les no-
tes més positives del matx contra 
la Rapitenca va ser el gran partit 
que va jugar el  juvenil Albert 
Jiménez, que va sortir de titular 

per primera vegada. El jove, de 
només 17 anys i provinent del 
juvenil del CD Montcada, va fer 
el passi del primer gol local i va 
marcar el segon. 
Malgrat la derrota, la plantilla 
està preparant com si fos una 
final el partit que el dia 5 dis-
putarà al camp del Poble Sec, el 
penúltim classificat amb 6 punts. 
El Montcada, quart per la cua 
amb 11, és conscient que el re-
sultat aconseguit pot marcar el 
seu futur a la competició. “Una 
victòria ens aniria genial per 
marcar distàncies amb la zona 
de descens”, ha dit el tècnic, Iván 
Rodríguez. La directiva ha fixat 
el proper partit a casa contra el 

Vic com a jornada econòmica, i 
per tant, els socis hauran de pa-
gar tres euros.
D’altra banda el club ha arribat 
a un acord amb McDonald’s 

Montcada, que s’anunciarà amb 
publicitat a l’estadi de la Ferreria. 
També se sortejaran menús gra-
tuïts entre els socis que vinguin a 
veure els partits de casa. 

fUTbOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada exhibeix la seva 
millor cara davant la Rapitenca 

El Mausa baixa a la cinquena posició 
amb tres derrotes consecutives

fUTbOL SALA. PRIMERA b

Després de perdre a Mataró (7-
6), l’FS Mausa ha encaixat dues 
noves derrotes contra rivals si-
tuats a la part alta de la classifica-
ció del Grup Primer de Primera 
B. Al darrer matx jugat a casa, 
els homes de Juan Antonio Jaro 
van caure davant del Rapid San-
ta Coloma per 5 a 6. El partit va 
ser intens i no exempt de polèmi-
ca ja que, segons la plantilla local, 
un dels gols colomencs va anar 
precidit  d’una mà del rival.
Pel que fa a l’últim partit a do-
micili, el Montcada va perdre a 
Arenys de Munt per 8-2 a una 
pista on els locals es mantenen 

invictes. Ja als primers minuts, 
els locals es van avançar amb un 
2-0, però els montcadencs van 
reaccionar amb un millor joc, 
tot i que no es va reflectir en el 
marcador. Abans del descans, 
el rival va ampliar la diferència 
amb un gol més. A la represa, el 
Mausa s’ho va jugar tot amb la 
tàctica del porter-jugador sense 
encert, i l’Arenys va sentenciar 
fins al 8-2.

Anàlisi. El jugador Miguelito va 
reconèixer després del partit que 
la plantilla havia quedat “tocada 
pel resultat i la derrota”. Mal-
grat tot, el primer equip de l’FS 

Mausa va fer al dia següent una 
trobada per reflexionar sobre els 
darrers resultats. “Hem passat 
un sotrac, però seguim amb 
les mateixes ganes que al prin
cipi”, ha indicat el jugador Mi-
guelito, qui afirma que la plan-
tilla continuarà treballant per 
recuperar els primers llocs i estar 
a dalt a la classificació. El primer 
equip del Mausa va jugar el 28 
de novembre un partit amistós 
contra el sènior B al pavelló Mi-
quel Poblet que li va servir per 
analitzar la situació.
El Montcada és al cinquè lloc 
amb 16 punts, a cinc de diferèn-
cia del Rapid, el líder.    

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada ha demostrat que no s’empetiteix davant de cap rival a la lliga
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Després de l’ensopegada a Mataró, els locals també han perdut amb el Rapid i l’arenys

El Mausa no va poder endur-se el triomf al pavelló Miquel Poblet davant del Rapid, el líder
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Sílvia Alquézar  | Redacció
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Els locals jugaran el matx ajornat contra el Sant Josep de Girona el 5 de desembre a casa

El Valentine ha consolidat el 
bon joc amb una nova victòria 
al Grup Segon de la Copa Ca-
talunya, després de superar el 
Blanes per 84 a 72 en un gran 
matx del conjunt de Boris Bali-
brea, que es troba a la dotzena 
posició amb 5 triomfs i 5 de-
rrotes. El Montcada va domi-
nar el ritme del matx des del 
començament, col·locant-se per 
davant en el marcador al segon 
quart. Segons el tècnic, la clau 

de l’enfrontament va ser la bona 
defensa i la intensitat, que van 
permetre neutralitzar els dos ho-
mes més importants del Blanes: 
Palomino i Lamin Sima. “Estic 
molt content de com estem 
funcionant i del sacrifici dels 
meus homes tant als partits 
com als entrenaments”, ha dit 
Balibrea. Una setmana abans, 
però, els montcadencs van caure 
derrotats a la pista del Montgat, 
empatat a triomfs amb el Mont-
cada, per 80 a 67. Els amfitrions 

van anar durant tot el partit per 
davant en el marcador amb 10 
punts de diferència de mitjana i 
només al tercer quart els valle-
sans es van poder acostar a cinc 
punts. Aquesta derrota va tren-
car la ratxa de quatre victòries 
consecutives del club montca-
denc. D’altra banda, el conjunt 
local jugarà el matx ajornat con-
tra el Sant Josep de Girona el 
pròxim 5 de desembre al pavelló 
Miquel Poblet a les 19h. Si venç, 
el Valentine seria sisè.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

bÀSQUET. COPA CATALUNYA

El Valentine consolida el bon joc 
amb un triomf davant el Blanes

La Salle iste femení es manté invicta a l’espera de jugar amb dos rivals de la part alta  

La Salle masculí s’ha retrobat 
amb la victòria a la Lliga Cata-
lana després de superar el Sant 
Martí Adrianenc B per 39 a 35 en 
un matx força igualat en què els 
montcadencs sempre han anat per 
davant. Els locals, que no guanya-
ven des del 17 d’octubre contra el 
Sant Quirze, van sortir fluixos en 
defensa però, a mesura que van 
passar els minuts, La Salle va mi-
llorar el seu joc fins aconseguir la 
renda de 4 gols al final del partit. 
“El triomf és important perquè 
hem trencat la ratxa negativa 
de resultats”, va indicar el capità, 
Xavi Benítez, qui va destacar el 
joc dels germans Pau i Albert Ma-
resma “per tirar de l’equip en els 
moments difícils”.

Una setmana abans, els montca-
dencs van disputar el derbi con-
tra La Salle Bonanova, que es 
van endur els barcelonins per 28 
a 27. Per al tècnic local, Dídac de 
la Torre, el resultat és just perquè 
“nosaltres no vam fer mèrits per 
guanyar, no vam estar bé en de
fensa i vam jugar massa ràpid”. 
La Salle ocupa la sisena posició 
amb 11 punts. 

Sènior femení. La Salle Iste conti-
nua invicta a Primera Catalana 
amb dues noves victòries al Grup 
B. Les noies d’Esperanza Hoyos 
van superar el Sant Joan Despí per 
9 gols de diferència (18 a 27). Mal-
grat el resultat, el triomf no va ser 
fàcil per a les montcadenques, que 
van començar fluixes en defensa 

i van arribar al descans perdent 
d’un gol. A la represa, la reacció 
de La Salle Iste no es va fer espe-
rar i, jugant al contraatac, va anar 
obrint distància en el marcador. 
Al matx següent disputat a casa, 
les locals també van tenir més pro-
blemes dels previstos per superar 
el Tarragona, el penúltim classifi-
cat, per 24 a 20. L’entrenadora va 
aprofitar el partit per fer alguns 
canvis i donar minuts a les juga-
dores no tan habituals. “La jor
nada de descans ens anirà molt 
bé per preparar els dos pròxims 
partits contra rivals directes”, ha 
indicat la jugadora Núria Sánchez. 
La Salle Iste s’enfrontarà primer 
al Cornellà, el tercer, i després a 
l’OAR Gràcia, colíder amb les 
montcadenques.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDbOL

La Salle masculí es retroba amb 
la victòria en vèncer el Sant Martí
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El Valentine podria col·locar-se entre els sis primers si guanya el partit que té ajornat
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La Salle iste es manté imbatuda a Primera Catalana empatada a punts amb l’OAR Gràcia

El CK Montcada va empatar a 
11 contra el CK Vallparadís, un 
dels favorits al títol de la Lliga 
Nacional. Els locals, que man-
tenen el quart lloc, van fer una 
gran defensa que els va perme-
tre sumar un punt que pot ser 
molt important en la lluita per al 
play-off. El Montcada B va supe-
rar el Vallparadís B per 12-9, su-
mant la tercera victòria seguida. 

Sílvia Alquézar | Redacció

KORfbAL

El CK Montcada 
empata amb el 
Vallparadís a 11 

El montcadenc Marc Castillo fa un llançament al partit contra el Vallparadís jugat a casa
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> La Penya Blanc-i-Blava premiarà el millor 
jugador espanyolista amb el trofeu Perico d’or
La Penya BlanciBlava premiarà a final de temporada el millor jugador 
de l’Espanyol, segons les votacions dels socis de l’entitat. El guanyador 
rebrà el Trofeu Perico d’orCiutat de Montcada, un guardó patrocinat per 
l’Ajuntament que es va presentar oficialment a la Casa de la Vila el dia 
19 de novembre davant d’una cinquantena d’aficionats. Cada jornada 
de lliga, els socis de la Penya podran donar el seu vot bé de manera pre
sencial a la seu del col·lectiu o mitjançant sms o correu electrònic. L’acte 
va comptar amb l’assistència de les autoritats municipals i de la Fede
ració Catalana de Penyes de l’Espanyol. El trofeu l’ha dissenyat Agustín 
Fuertes, soci de l’entitat –al centre de la imatge amb les autoritats i els 
representants de la Federació | PA
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bÀSQUET. AE ELvIRA-LA SALLE

HANDbOL

El sènior B masculí de La 
Salle va empatar a 24 gols  
a casa davant del Safa Cata-
lònia, el segon classificat del 
Grup B de Tercera Catala-
na. Els montcadencs, que 
ocupen el quart lloc amb 9 

punts, van aconseguir tam-
bé una victòria important a 
la pista de l’Aula per 30 a 
34 en un matx en què els 
vallesans van dominar des 
del principi amb avantatges 
de 2 a 6 gols | SA    

L’equip masculí A de l’El-
vira-La Salle segueix fort 
aquesta temporada amb 
10 victòries a les primeres 
10 jornades. El conjunt lo-
cal va superar a la darrera 
jornada el Mas de Sant Llei 
per 61 a 64 i, una setma-
na abans, es va imposar a 
l’Òdena per 64 a 55. D’al-
tra banda, el sènior B mas-
culí va perdre davant del 
Salesians de Mataró per 59 

a 62 i també va caure a la 
pista del Manlleu B per 70 a 
66. L’equip es troba a la de-
sena posició amb 2 triomfs i 
8 ensopegades.
Pel que fa al conjunt feme-
ní, l’Elvira-La Salle és a la 
sisena posició amb 5 victò-
ries i 4 derrotes. Al darrer 
partit, les locals van vèncer 
el Teià per 62 a 55 però, 
a la jornada anterior, van 
caure a la pista del Roda 
per 64 a 54.

El conjunt de pere arbona és quart al Grup B de Tercera

L’equip femení es troba situat a la sisena posició

La Salle B empata a 24 
amb el Safa Catalònia

El sènior masculí A és 
manté líder imbatut> El Can Sant Joan perd a Sant Vicenç

L’equip sènior masculí 
del CEB Can Sant Joan va 
perdre a la pista del Sant 
Vicenç de Montalt per 87 
a 48 en un matx  domi
nat pels locals des del 
primer minut. El conjunt 
montcadenc es troba a la 
dotzena posició del Grup 
Primer del Campionat de 
Catalunya amb tres triomfs i 5 derrotes. Per la seva banda, 
el sènior femení va superar el Cardedeu per 45 a 39. El matx 
ajornat a Vilatorta es disputa el dia 4 per aprofitar la jornada 
de descans amb motiu del Pont de la Constitució | SA  

El sènior b de La Salle va empatar a 24 gols contra el Safa Catalònia a casa
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> El Mausa B goleja el Vallgorguina
L’FS Mausa B va golejar el Vallgorguina per 011 al darrer 
matx jugat fora de casa. Els montcadencs mantenen el li
deratge del Grup Tercer de Segona Divisió amb 19 punts. El 
conjunt local està imbatut i només ha perdut dos punts en 
tota la lliga | SA

> L’EF Montcada cau a Quatre Camins
L’equip de futbol sala de l’EF 
Montcada va perdre contra el 
conjunt de la presó de Quatre 
Camins per 54, en un matx 
igualat on els montcadencs 
sempre van anar a remolc en 
el marcador. Malgrat tot, l’EF 
va tenir opcions d’empatar als 
darrers instants en què, fins i 
tot, va fallar un doble penal. Els locals són al sisè lloc del Grup 
Quart de Segona Divisió amb 12 punts. A la jornada anterior, 
el Montcada va golejar el Sentmenat per 81 | SA
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> El Can Cuiàs punxa a Aiguafreda
El Can Cuiàs va perdre en la seva visita a Aiguafreda per 
92 en un matx que va afrontar amb 3 lesionats. Malgrat el 
contratemps, l’equip local mai va poder ficarse en el partit, 
controlat pel rival en tot moment. A la jornada anterior, el 
Can Cuiàs va superar el Can Parellada per 54 | SA
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Mig centenar d’infants de 
primària i secundària va 
participar el 20 de novem-
bre a la presentació dels 
Jocs Escolars, organitzada 
pel Consell de l’Esport de 
Montcada (CDEM) i l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME). La festa, 
que es va celebrar al pave-
lló Miquel Poblet, va co-
mençar amb la tradicional 
desfilada dels esportistes 
de les competicions esco-
lars –amb 800 inscrits re-
partits en una quarantena 
d’equips. 

Més infants. En el torn de 
parlaments, el president del 
CDEM, Agustín Fuertes, 
va remarcar “l’augment 
de participació a les lli
gues extraescolars”. Per 
la seva banda, el regidor 
d’Esports i president de 
l’IME, Juan Parra (PSC), 
va destacar “el gran tre
ball del CDEM”. En 
aquest sentit, l’alcaldessa, 

M. Elena Pérez (PSC),  es 
va comprometre “a po
tenciar l’esport escolar i 
aquesta festa perquè té 
molt bona acollida”. La 
presentació va incloure un 
circuit de psicomotricitat 
per als més petits a l’inte-
rior del pavelló. Les acti-
vitats previstes a l’exterior 
es van haver de suspendre 
a mig matí a causa de la 
pluja.  

ESPORT ExTRAESCOLAR 

El pavelló Miquel Poblet estava ple a vessar la matinal del 20 de novembre durant la presentació dels Jocs Escolars

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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La pluja va obligar a suspendre les activitats exteriors previstes davant del pavelló Miquel poblet

Mig centenar d’esportistes celebra 
l’inici de les competicions escolars

El preinfantil és el líder amb 
només una derrota a la lliga  

L’equip preinfantil del Va-
lentine –dirigit per Moisès 
Sánchez, el coordinador 
esportiu del CB Montca-
da– es troba a la primera 
posició del Grup Quart 
del Nivell B amb 5 vic-
tòries i 1 derrota, empa-
tat amb el Lliçà d’Amunt, 
precisament amb l’únic 
club que ha encaixat una 

derrota (77-59) aquesta 
temporada. 

Bons resultats. El conjunt 
montcadenc ha començat 
molt fort la temporada. A 
les darreres dues jornades, 
els nois van superar sense 
problemes el Llinars del 
Vallès, el cuer de la taula, 
per 68 a 43. Però, una set-
mana abans, l’equip prein-

fantil encara va guanyar 
el seu rival –en aquest cas 
el Fuster– per una diferèn-
cia més àmplia (63 a 12).
Segons fonts del club, 
la plantilla està molt 
il·lusionada i amb ganes 
de seguir aprenent. Els ju-
gadors treballen dur cada 
setmana per poder millo-
rar el nivell i continuar su-
mant noves victòries.

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’equip benjamí de futbol 
sala de l’Elvira-La Salle 
ha començat la tempora-
da molt fort. Els montca-
dencs, dirigits per Toni 
González, són al segon 
lloc del Grup Primer de 
Primera Divisió amb 16 

punts, després d’haver su-
mat dues noves victòries a 
la pista del Palau Solità i 
Plegamans per 3-7 i a casa 
contra el Lestonac de Mo-
llet per un contundent 19 a 
0. Els locals només es tro-
ben a dos punts del primer 
classificat.

El benjamí es manté 
fort al capdavant

fUTbOL SALA. AE ELvIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció

>  El cadet del CEB Can Sant Joan 
segueix colíder amb un nou triomf 
El conjunt cadet del CEB Can Sant Joan continua al capdavant 
de la classificació amb 6 victòries i una derrota, empatat amb 
el Lliçà d’Amunt A. Els locals es van imposar al darrer matx a la 
pista del Caldes per 75 a 83 en un matx on els montcadencs 
van jugar a un bon nivell  | SA
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El benjamí de futbol sala ha començat la temporada a un gran nivell
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El preinfantil és líder del seu grup
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bÀSQUET. Cb MONTCADA

L’equip montcadenc va superar el Llinars per 68 a 43 i el Fuster per 63 a 12

Mas Duran acollirà l’11 
de desembre la penúltima 
prova del Circuit Comar-
cal de Cros d’aquesta tem-
porada, organitzat un any 
més pel Consell Esportiu 
del Vallès Occidental. Les 
curses s’adrecen a infants 
entre les categories pre-
benjamí i juvenil i, segons 
l’organització, a Montcada 
competiran al voltant d’uns 
300 atletes, dels quals una 
trentena pertany a la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
(JAM). La final del Circuit 
serà al gener a Sabadell.

Nou projecte. La JAM ha 
començat a promoure 
l’atletisme entre les di-
ferents escoles de la ciu-

tat en horari lectiu dins 
l’assignatura d’Educació 
Física. Les primeres ses-
sions –impartides pel presi-
dent de l’entitat, Ildefonso 
Teruel– s’han fet al col·legi 
Font Freda i s’adrecen a 
alumnes de tercer a sisè. 
“Els infants fan un tastet 
de les diferents discipli
nes de l’atletisme com 
tanques, llançaments o 
salts, entre d’altres”, ha 
explicat Teruel, qui ha 
avançat que pròximament 
es repetirà l’experiència a 
les escoles Reixac i Mitja 
Costa. L’objectiu és dur a 
terme diverses sessions al 
llarg del curs “per cap
tar nous practicants 
d’atletisme”, ha manifes-
tat Teruel. 

Mas Duran acollirà 
la penúltima  prova

CIRCUIT COMARCAL DE CROS

Sílvia Alquézar  | Redacció

Una nena realitzant el circuit al gimnàs de l’escola Font Freda

la
ve

u
.c

at

D’esquerra a dreta, Fuertes, Pérez i Parra durant la presentació dels Jocs
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fUTbOL. Ef MONTCADA

El cadet B es prepara per jugar la 
temporada vinent a Primera Divisió

L’equip cadet B de l’EF 
Montcada treballa per pre-
parar la plantilla per jugar 
la temporada vinent al ca-
det A, a Primera Divisió.   
El conjunt montcadenc 
està format per nois de pri-
mer any –només hi ha un 
jugador de 15 anys– que 
busca “aprendre molt 
per aconseguir el nivell 
òptim per jugar a Prime
ra”, ha indicat el tècnic, 
Alberto Lorente, qui ha 
destacat el bon ambient 
que es respira al vestidor. 
Respecte als resultats es-
portius, per a l’entrenador 
és un aspecte secundari: 
“Som fidels a la nostra 
filosofia d’escola”. 
A la darrera jornada de lli-
ga, el cadet B –que milita 
al Grup 30 de Segona Di-
visió– va empatar a dos al 
camp del Molletense en un 
partit força igualat.

Juvenil.  L’EF Montcada 
s’ha despenjat una mica 
del lideratge del Grup 25 
de Segona Divisió. Els 
nois que dirigeix Manuel 
Jiménez es troben a la ter-
cera posició amb 16 punts, 
a cinc punts del líder, la PB 
Sant Celoni. Al darrer par-
tit jugat a casa, els montca-
dencs van golejar el  Parets 
per 7-0 en un matx dominat 
de principi a fi pels locals. 
Una setmana més tard, el 
conjunt juvenil va empa-
tar a tres gols a Martore-
lles en un enfrontament 
intens i amb polèmica ar-
bitral. L’EF Montcada es 
va avançar en el marcador 
però, abans del descans, 
va empatar el rival. A la re-
presa, el Martorelles va fer 
dos gols més (3-1) a manca 
d’un quart d’hora per al 
final. Els montcadencs no 
van llançar la tovallola i 
van reduir diferències en 

transformar un penal al 
minut 85. Al 90, va arri-
bar l’empat en una jugada 
molt protestada pels lo-
cals. Malgrat haver sumat 

un punt i haver igualat un 
marcador advers, el tècnic 
reconeix que “l’equip no 
va jugar al nivell d’altres 
partits”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt juvenil empata a 3 gols al camp del Martorelles en un matx amb polèmica arbitral i nervis

El cadet b va caure derrotat contra el Calldetenes a l’estadi per 0 a 3 
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L’equip juvenil del CD 
Montcada té nou entre-
nador. Es tracta del segon 
d’abord del cos tècnic del-
primer equip, Íñigo Iris-
arri, que ha substituït Juan 
Meca en el càrrec. “Hem 
buscat donar un revulsiu 
a la plantilla perquè ha 
demostrat que pot lluitar 
per l’ascens a Preferent”, 

ha explicat el president, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
El conjunt local es troba a 
la tercera posició del Grup 
Setè de Primera Divisió 
amb 18 punts, a 6 de di-
ferència del líder, el Parets, 
i a 4 del segon, l’At. Va-
llès. Irisarri va debutar a 
la banqueta montcadenca 
amb una victòria contra el 
Bellavista Milán per 3-0.

Íñigo Irisarri és el nou 
entrenador del juvenil

fUTbOL. CD MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou entrenador del juvenil va debutar a la banqueta amb una victòria
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El conjunt prebenjamí de 
l’FS Mausa, amb nois de 
5, 6 i 7 anys, està demos-
trant una gran capacitat 
d’aprenentatge i, alhora, 
està obtenint uns bons re-
sultats a la lliga. L’equip 
que dirigeix Ismael Ro-
mero només ha perdut el 
primer partit de la tempo-
rada. “Estic molt content 
perquè estan aprenent 

molt ràpid i ho fan així 
perquè es diverteixen”, ha 
indicat el tècnic. Al darrer 
partit, els montcadencs 
van superar el Caldes A 
per 4-2. Un dels objectius 
de l’entrenador en aquesta 
temporada és que els petits 
“sàpiguen jugar en grup 
i respectin els companys 
i els rivals”. El prebenjamí 
també participa a la lliga 
del CDEM. 

El prebenjamí aprèn 
i obté bons resultats 

fUTbOL SALA. fS MAUSA 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola de La Salle, amb 
una vuitantena de juga-
dors, ha començat amb 
bon peu a les diferents 
competicions. A nivell co-
marcal, els equips mont-
cadencs es troben entre 
els primers classificats. Pel 
que fa a la lliga local, els 
partits es disputen –quan 
el temps ho permet– a les 
recentment recuperades 
pistes exteriors del col·legi. 

“Es viu un ambient molt 
maco perquè al llarg 
d’un matí pot passar un 
centenar d’infants”, co-
menta el coordinador de 
l’escola, Pere Arbona. 
D’altra banda, els ale-
vins de segon any han 
començat a entrenar els 
divendres amb l’objectiu 
de preparar-se per donar 
el salt a la pista gran en 
categoria infantil cara la 
temporada vinent. 

L’escola inicia amb bon 
peu les competicions

HANDbOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola de La Salle ensenya a jugar a handbol enguany a uns 80 infants
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Els prebenjamins del Mausa van superar el Caldes A per 4-2 a la pista coberta
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Els germans Pau i Aitana 
Segura, del CB Sesrovires, 
s’han proclamat campions 
de Catalunya a la categoria 
sot-13 per equips. Els mont-
cadencs també van obtenir 
bons resultats al Circuit 
Català Roda de Ter en la 
categoria individual sot-13, 
acabant Pau en primer lloc 
i Aitana, en segona posició. 
D’altra banda, el montca-

denc Josep Segura també 
va ser primer a la categoria 
de dobles en veterans. 

Els germans Segura  
obtenen el guardó d’or 

bADMINTON. CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Alquézar | Redacció
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EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips del 
valentine Montcada:

Jugadors del Valentine asseguts a la grada el dia de la presentació
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Els esportistes Aitana, Josep i Pau



Miguel Ángel López
Esforç.  Miguel Ángel López és el vicepresident del Centre Espeleològic Alpí Vallesà, conegut popular
ment com CEAV. L’entitat es va fundar al 1967 com una vocalia de l’Associació de Veïns de Can Sant 
Joan on té la seu a les antigues escoles situades al costat de l’església del barri. L’aleshores mossèn de 
la parròquia, Sebastià Heredia –actual president del CEAV–, té molt a veure en la fundació d’aquesta 
associació juntament amb uns quants joves apassionats de la muntanya i la llibertat. Amb l’arribada de la 
democràcia, el CEAV es va independitzar (1984), això sí, mantenint les sigles que l’identifiquen. El relleu 
d’aquells inicis el va agafar un grup de nois entre els quals hi havia el Miguel Ángel, un altre enamorat 
de la muntanya que, fins i tot, ha nomenat la seva filla petita amb el mateix nom que la seva ídol, Edurne 
Pasabán, l’alpinista que s’ha convertit en la primera dona a coronar els 14 cims de més de 8.000 metres 
arreu del món. Aviat, l’entitat complirà 45 anys fent alpinisme, espeleologia, escalada i paleontologia. 

“La muntanya no és un joc, 
cal estar preparat i federat” 

Per què es va fer membre del CEAV?
Jo estava ficat en els Diables de 
Can Sant Joan, vaig ser un dels 
fundadors i, per aquell temps, les 
diferents entitats del barri ens tro
bàvem al bar ‘La Cantonada’. Tots 
èrem amics i, un dia, em van convi
dar a fer una sortida d’espeleologia. 
Ho vaig provar i des de llavors, al 
1989, sóc aquí. Però conec el CEAV 
des que tinc ús de raó. He nascut 
al carrer de la Mina i, quan era molt 
petit, ja anava al local a jugar a les 
dames i al ping pong quan ens 
deixaven les raquetes.
Quines modalitats practica?
Sempre he fet ‘espele’ però al 2000 
em vaig enganxar a l’alpinisme. Tot 
va ser perquè un amic meu i un dels 
socis més emblemàtics de l’entitat, 
Miguel Gutiérrez ‘Rolin’, va deixar 
escrit en el seu testament que volia 
que les seves cendres fossin escam
pades a la Pica d’Estats, un dels 
cims més alts dels Pirineus. Vaig 

estar un any preparantme per parti
cipar en l’expedició i, des de llavors, 
he aparcat l’espeleologia –només 
faig els cursets per als infants– per 
l’alpinisme. La meva fita més impor
tant ha estat l’ascensió al Montblanc, 
als Alps, de 4.810 metres.
Quines sensacions va experimen-
tar a aquesta altitud?
És increïble. Va ser una experièn
cia emocionant, única, que m’ha 
marcat. Vaig entrenar intensament 
durant molt de temps per estar ben 
preparat, perquè la muntanya no és 
un joc, se l’ha de tenir molt respec
te perquè el temps pot canviar en 
qualsevol moment. 
Què ofereix el CEAV?
La possibilitat d’anar federat i pre
parat. Això és fonamental! S’han de 
tenir uns coneixements bàsics. No 
deixem sol a ningú que comença 
fins que veiem que ja domina la 
tècnica. I tampoc es pot sortir a la 
muntanya sense federar, sobretot 

des que la llei s’ha endurit tant i els 
serveis de salvament els ha de su
fragar la persona rescatada.
Ha pogut utilitzar els aprenentat-
ges que ha adquirit al CEAV a la 
vida quotidiana?
I tant! Hi ha aspectes fonamentals 
com saber orientarse o interpre

tar un mapa. També m’ha ajudat a 
conèixer a fons la geografia del meu 
país. Per als més petits també els 
va molt bé, perquè sortir a la mun
tanya els fa madurar perquè s’han 
de preparar la motxilla, ser respon
sables del material, saber fins on 
pot arribar una persona o el que 

costa aconseguir un objectiu. En 
definitiva, la cultura de l’esforç, tan 
poc valorada avui dia.
Quina és la salut del CEAV?
És bona, però sí que és cert que 
costa moltíssim captar nous amants 
de la muntanya. Ara s’estila més 
contractar una empresa d’esports 
d’aventura i passar el cap de set
mana fent, per exemple, barran
quisme, el rei d’aquestes pro
postes. Això és més còmode que 
vincularse a una entitat i treballar 
per mantenirla viva.
Dels gairebé 45 anys d’història de 
l’entitat, amb quins es quedaria?
Hi ha molts moments importants 
però potser el que reflecteix millor 
l’esperit de l’associació i del barri 
és la construcció del local. Ho van 
fer els socis i els veïns de Can Sant 
Joan amb les seves pròpies mans! 
Era el 1970 i es va aixecar a un pati 
del recinte parroquial que ens va 
cedir Sebastià Heredia. 

Quines són les fites esportives que 
han assolit?
Hem fet espeleologia arreu de 
Catalunya i de l’Estat, hem fet pri
meres exploracions i topografies 
d’avencs inexplorats i hem organit
zat a la pista coberta un campionat 
català de progressió vertical. Als 
anys 90, el CEAV va fer un salt qua
litatiu travessant els Pirineus per 
arribar als Alps i conquerir cims 
com els Lisckam, el Strarhörm i el 
Cervino. Ja en aquest segle, hem 
assolit cims com el Montblanc en 
dues ocasions, Le Barre d’Ecrins, el 
Domme De Meigge, el Gran Para
dis o el Toubkaal al Marroc, entre 
d’altres.
I cara a la celebració del 45è ani-
versari, l’entitat ha començat a 
preparar el programa d’actes?
Comencem a treballar ara, i el que 
realment a mi m’agradaria seria 
convidar la gran alpinista Edurne 
Pasabán.     

“Ara s’estila més fer 
barranquisme amb 
una empresa que 
vincular-se i treballar 
per a una entitat ” 

vicepresident del CEAV

A títol personal
SÍLVIA ALQUéZAR
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