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Obres d’urbanització
Comença el projecte del 
passeig sobre la C-17 pàg. 5
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> NOTÍCIES:  El nou institut Montserrat Miró tindrà 21 aules i acollirà 690 alumnes. pàg. 4

> Esports: El president del CD Montcada parla a ‘La Veu’ sobre la situació esportiva i econòmica del club  pàg. 25

El pressupost local del 2011 
serà restrictiu i a la baixa
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Inversions | Es preveu destinar-hi 
més de 3 milions d’euros pàg. 3

> NOU EXERCICI ECONÒMIC

L’antiga cerveseria serà una 
zona verda de titularitat pública
permuta | El consistori pacta amb els propietaris traslladar el 
sostre edificable del solar a una parcel·la de Mas Duran pàg. 4

A les portes del Nadal 
L’Ajuntament i les entitats 
celebren les festes pàg. 21

Tres dècades plenes de música 
La Coral Mare de Déu del Turó clou els actes del 30è aniversari pàg. 21
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MARESMA ALERTA
El president de l’Àrea Econòmica reconeix 
que la situació és difícil i que en el futur 
caldrà replantejar-se algus serveis

03

L’Ajuntament vol mantenir la qualitat dels 
serveis malgrat la precarietat econòmica
El capítol d’inversions supera els 3 milions d’euros i bona part dels recursos es destinaran a l’asfaltat de carrers i a la millora de la via pública

PRESSUPOST 2011

En el moment de tancar aquesta 
edició, el govern municipal (PSC 
i CiU) presentava a l’aprovació 
del Ple un pressupost per al 2011 
restrictiu i a la baixa, lleugera-
ment inferior al de l’actual exerci-
ci; dels 37.256.260 euros del curs 
actual es passa a 35.434.434. “És 
un pressupost de subsistència 
que té com a objectiu mante-
nir la qualitat dels serveis que 
prestem, tot i que cada vegada 
hi ha més manca de recursos”, 
ha reconegut el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma (CiU). 
Durant l’audiència pública que 
es va fer a la Casa de la Vila el 
passat 14 de desembre, nou dies 
abans del Ple, l’edil també va 
anunciar que, malgrat la crisi, 
es manté el capítol d’inversions 
que ascendeix a 3.213.727 euros 
i que es destinarà, en gran part, 
a la millora de carrers i de la via 
pública amb intervencions en 
l’àmbit del sanejament i l’enllu-
menat. 

Present i futur. Maresma, acom-
panyat del regidor de Participa-
ció Ciutadana, Sergio Hermoso 
(PSC), va reconèixer que actual-
ment el consistori té problemes 
de liquiditat fruit de la morosi-
tat en el pagament d’impostos i 
dels retards amb què arriben les 
aportacions de les administraci-

ons supramunicipals, sobretot 
de l’Estat i de la Generalitat, i va 
apuntar les dificultats que poden 
sorgir si la situació no millora. 
“La qualitat dels serveis que 
prestem és insostenible”, va dir 
tot afegint “si no arriben més 
recursos, el govern resultant 
de les properes eleccions s’hau-
rà de plantejar seriosament 
què fer, per exemple, amb els 
serveis que ha assumit l’Ajun-
tament  –molts d’ells de caire 
social– i que són competència 
d’altres administracions”.  
No obstant això, l’edil va insistir 
que l’ajuntament montcadenc, 
en comparació amb d’altres, està 
prou sanejat. “El grau d’endeu-
tament a d’altres municipis és 
tan gran que l’Estat haurà de 
prendre algun tipus de mesura 
per trobar solucions al finan-

çament local”, va dir. Durant 
l’audiència pública, la portaveu 
municipal d’Esquerra, Marta 
Aguilar, va lamentar que el go-
vern no hagi presentat abans el 
projecte de pressupost per poder 
incorporar les aportacions de 
l’oposició, uns suggeriments que 
el grup republicà va fer posteri-
orment a la comissió informativa 
prèvia al plenari en la línia, entre 
d’altres, de retallar i optimitzar 
els recursos destinats a festes i 
amb la petició que es faci un es-
tudi per millorar la connectivitat 
entre la Font Pudenta i el centre. 
També el Grup de Medi Ambient 
ha criticat que la convocatòria de 
l’audiència coincidís amb el pont 
de la Constitució, fet que va res-
tar dies hàbils per poder consul-
tar la informació. Participació 
Ciutadana ha reconegut que les 

dates eren un hàndicap però ha 
argumentat que l’elaboració del 
pressupost és un procés llarg i 
complex motiu pel qual no es va 
poder disposar de la documenta-
ció amb més antelació. 

Rectificació. El govern municipal 
ha desmentit una notícia publica-
da al diari El Punt segons la qual 
l’Ajuntament encara no hauria 
presentat el tancament de l’exer-
cici 2009 a la Sindicatura de 
Comptes. El consistori assegura 
que ho va fer el 28 de setembre, 
17 dies abans de la data límit, i 
que la confusió respon a una er-
rada informàtica ja que el tràmit 
es fa telemàticament. Maresma 
ha mostrat sorpresa i indignació 
per la publicació d’aquesta infor-
mació que assegura és totalment 
errònia.

Pilar Abián | Redacció

El consistori té manca 
de liquidesa a causa de 
l’elevada morositat i el 
retard en l’aportació de 
recursos de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya

M. Carmen Porro (PSC) | 
“És un pressupost realista que 
s’ajusta a la previsió d’ingressos i 
que, malgrat la conjuntura, apos-
ta per mantenir els serveis i seguir 
amb projectes que estan en mar-
xa. Estem fent un esforç per reduir 
despeses perquè som conscients  
que no podem estirar més el braç 
que la màniga”.  
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Eva García, portaveu del PPC | 
“És un pressupost de continuïtat; 
no hi ha cap mesura real d’austeri-
tat ni s’ajusta a les necessitats de la 
ciutadania. A més, confiar en què 
altres administracions continuaran 
aportant el mateix que fins ara és 
pecar d’innocent perquè coneixem 
els problemes de liquiditat, tant de 
l’Estat com de la Generalitat”.

Josep M. González (ICV-EUiA) | 
“El debat sobre el pressupost 
acaba sent buit perquè, amb l’ex-
cusa que és dinàmic, en realitat 
és imprevisible. No es detallen els 
projectes ni es tenen en compte 
les necessitats socials. El deute 
continua creixent i els proveïdors 
fa mesos que no cobren”. 

Marta Aguilar, portaveu d’Esquerra | 
“Els ingressos previstos són reals 
però, en les despeses, penso que 
s’ha tirat a la baixa. Quant a les in-
versions, no són les que faríem. El 
context econòmic no és per mat-
xacar el govern sinó per solidaritzar-
se, però creiem que s’han de tenir 
en compte les aportacions que es 
facin en la línia d’economitzar”.

Joan Carles Paredes (CiU) | 
“Hi haurà coses que no es podran 
fer però el que també tenim clar 
és que no podem deixar d’ofe-
rir serveis. A partir d’aquí, hem 
d’anar retallant despeses per una 
altra banda. Crec que hem fet uns 
bons pressupostos i que la ciuta-
dania valora la inversió feta els úl-
tims anys ara frenada per la crisi”.

Els grups valoren la 
proposta de pressupost
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Notícies LLEI ANTITABAC
La norma diu que als bars i 
restaurants estarà prohibit fumar 
a partir del pròxim 2 de gener

pàg. 7

laveu.cat/noticies

LA MUNTANYETA
El veïnat del sector vol que 
s’acceleri la millora dels carrers 
i de l’accessibilitat

pàg. 8

El solar de l’antiga cerveseria 
del carrer Montiu serà una zona 
verda de titularitat pública. Així 
ho va anunciar l’alcaldessa, M. 
Elena Pérez (PSC), durant una 
trobada amb la premsa, el passat 
21 de desembre, per fer balanç 
dels sis mesos que porta a l’Al-
caldia i que va valorar com a 
molt positius. Acompanyada del 
primer tinent d’alcalde i soci de 
govern, Joan Maresma (CiU), 
l’edil va celebrar l’acord a què 
s’ha arribat amb els propietaris 
del terreny: “Mantenir l’espai 
com a zona verda dóna resposta 
a una reivindicació ciutadana 
i és un dels compromisos que 
ambdues formacions polítiques 
vam incloure al nostres respec-
tius programes electorals”. 

Pérez va explicar que l’operació 
no costarà diners a les arques 
municipals ja que l’Ajuntament 
ha pactat traspassar el sostre edi-
ficable –la previsió era construir-
ne 28 habitatges– a Mas Duran 
per fer-hi pisos de lloguer prote-
git. “Es construiran en un solar 
municipal en què la planta bai-

xa de l’immoble es destinarà a 
equipaments”, va explicar l’al-
caldessa. Maresma va anunciar 
que el govern iniciarà en breu els 
tràmits per canviar la qüalificació 
del solar perquè passi a ser zona 
verda. “Encara hem de deci-
dir com quedarà l’espai però 
l’important és que serà un lloc 
de gaudi per a la població”, va 
assenyalar, tot expressant la seva 
satisfacció perquè finalment el ter-
reny passi a ser públic: “Ens vam 
comprometre a fer-ho i ho hem 
aconseguit”. 

Reivindicació veïnal. La cerveseria 
va tancar l’estiu del 2005. Mesos 
després l’Ajuntament va adquirir 
dues finques del segle XIX, –Can 
Casamada, al carrer Colon, on 
s’ha fet una escola bressol mu-
nicipal, i la casa Larratea, al car-
rer Montiu, destinada a acollir 
serveis–, a canvi de traspassar el 
sostre edificable dels solars que 
ocupen als terrenys de l’antiga 
cerveseria. L’operació va motivar 
una campanya reivindicativa per 
part de diverses entitats, entre 
elles l’AV de Montcada Centre, 
que van recollir més de 2.000 sig-
natures per reclamar que no s’edi-
fiqués al solar i que es destinés a 
zona verda. “La nostra lluita fi-
nalment ha tingut efecte”, ha dit 
el president de l’AV Dani Moly, a 
l’espera que el consistori els infor-
mi de com quedarà el projecte.

El govern celebra poder fer realitat un dels 
compromisos adquirits a l’inici del mandat
Pilar Abián | Montcada

ANTIGA CERVESERIA

El govern iniciarà en 
breu els tràmits per 
canviar la qüalificació 
urbanística del solar

L’ajuntament ha acordat una permuta amb els propietaris del solar per traslladar el sostre edificable a Mas Duran i fer pisos de lloguer protegit
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L’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde afirmen que el govern PSC-CiU no té fissures i que la solidesa del pacte ha permés l’avenç de la ciutat

04

 El projecte del nou institut Montserrat Miró satisfà l’Ajuntament i el centre 

L’alcaldessa va aprofitar la trobada amb la premsa per 
presentar el projecte del nou edifici de l’institut Montser-
rat Miró –a la imatge virtual– encarregat per la Generalitat 
i que ha satisfet àmpliament tant l’Ajuntament com la co-
munitat educativa. El centre, pressupostat en 5.814.961 
euros, tindrà planta baixa i dos pisos, 21 aules, un gim-
nàs amb funcions de sala polivalent, menjador, cuina, 3 
laboratoris, 4 aules d’informàtica i 3 pistes esportives. El 
consistori, la direcció i l’Ampa han  expressat la seva sa-
tisfacció per la proposta i han fet algunes aportacions. El 
centre ha suggerit que tots els laboratoris estiguin en la 
mateixa planta. L’Ampa, per la seva banda, ha insistit en 
què la part de la parcel·la –prop de 2.000 m2– que ha 
quedat segregada del projecte per la seva proximitat a 
l’autopista C-33 s’incorpori com a pati. La Generalitat s’ha 

compromès a estudiar aquestes aportacions i a fer una 
segona reunió conjunta per acabar de definir el projecte. 
L’edifici es començarà a construir a l’estiu amb l’objectiu 
que entri en funcionament al curs 2012-2013. El centre 
podrà acollir fins a 690 alumnes i ampliarà les línies que 
amb què compta passant a 4 d’ESO i 3 de batxillerat | PA
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Les obres d’urbanització del pas-
seig sobre la C-17, resultant del 
soterrament de la carretera al seu 
pas per Mas Rampinyo i el Pla 
d’en Coll, ja estan en marxa. De 
la primera part se’n fa càrrec l’em-
presa pública Gisa –ha adjudicat 
l’actuació a l’empresa Moix– i es 
calcula que es farà en dos mesos. 
Aquesta fase consisteix en la ur-
banització de les zones verdes, 
tasca que inclou el moviment de 
terres, la col·locació de vorada i 
de paviment de sauló, la instal-
lació de les xarxes de sanejament 
i l’enllumenat públic així com la 
instal·lació del mobiliari urbà. 
Totes les zones de pas es pavi-
mentaran amb peces prefabri-
cades de formigó de forma rec-
tangular, col·locades sobre llit 
de sorra, a excepció d’una petita 
àrea d’estada, en què la transició 
entre el paviment tou i el ferm 
de peces de formigó es resoldrà 

amb llambordins. A l’eix del 
passeig es col·locarà una línia de 
fanals. El projecte també inclou 
la instal·lació del mobiliari urbà: 
bancs i cadires, papereres i fonts. 
Al llarg del tram s’hi habilitaran 
tres zones d’estada.

Espai a urbanitzar. L’àmbit de 
l’actuació comprèn 3.761 m2 i in-
clou dues zones: la llosa compre-
sa entre el carrer Lleida i la plaça 
Espanya (235 m2) i la que hi ha 
compresa entre la plaça Espanya 
i la rotonda del carrer Castelló 
(3.526 m2). De la segona fase del 
projecte es farà càrrec l’Ajunta-
ment. La licitació del projecte es 
va aprovar el 21 de desembre i 
els treballs començaran tot just 
finalitzin les obres actuals. La part 
municipal consisteix a pavimen-
tar el passeig. El Ple de setembre 
va donar el vistiplau a l’actuació, 
que tindrà un preu de sortida pro-
per als 400.000 euros. 

El nou passeig disposarà 
de tres àrees d’estada 
i diverses zones verdes

ESPAI SObRE lA C-17

La Generalitat ha posat en marxa la primera fase de les obres 
d’urbanització que està previst es facin en el termini de dos mesos
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Des que es va fer el soterrament de la carretera, la part en superfície entre les dues rotondes s’ha omplert d’herbes i vegetació 

Silvia Díaz | Redacció
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La instal·lació dels jocs infantils (imatge) i del 
suro al terra posaran el punt i final a les obres 
de remodelació de la plaça Nicaragua, a Can 
Sant Joan, que està previst que obri al públic 
a principi de gener. L’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), i el regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC), es van reunir el 22 de desem-
bre amb representants de l’AV i de l’AMPA 
de l’escola El Viver per posar en comú el 
resultat de la remodelació. Una de les prin-
cipals peticions del veïnat és que s’intenti re-
duir al màxim l’accés de vehicles a la plaça, 
especialment a l’hora d’entrada i sortida del 
col·legi. L’Ajuntament es va comprometre a 
adoptar una solució  | SD

> La nova plaça Nicaragua, 
a punt d’obrir als usuaris
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llOGUER PROTEGIT A mAS dURAN

L’alcaldessa anuncia que es revisaran les ordenances fiscals per allargar la bonificació del 50% de l’ibi dels tres als cinc anys

Els inquilins obtenen una reducció 
d’entre 50 i 80 euros mensuals
L’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya (AHC), que ha assumit 
les competències d’Adigsa, ha re-
baixat una mitjana del 3% el cost 
mensual que pagaran els inquilins 
dels nous pisos de lloguer protegit 
de Mas Duran. Així s’ha resolt la 
polèmica que va esclatar a principi 
de desembre quan els adjudicata-
ris dels habitatges van conèixer 
la quota mensual dels pisos, més 
elevada que la xifra que consta-
va a les bases de la convocatòria. 
L’alcaldessa, M. Elena Pérez, i la 
regidora de Medi Ambient i Habi-
tatge, Eva Gonzalo –ambdues del 
PSC– van traslladar el malestar 
dels llogaters a l’AHC, que va ac-
ceptar revisar els preus a la baixa.

Nous preus. El director general de 
Promoció de l’Habitatge en fun-
cions de la Generalitat, Joaquim 
Gascó, reco neix que “en alguns 
casos, els lloguers s’acostaven 
massa als preus de mercat”. La 
reducció oscil·larà entre els 50 i els 

80 euros al mes, quedant un preu 
mig d’uns 400 euros –320 el més 
baix, per als pisos d’una habitació, 
i 540, el més alt, per als de quatre. 
Verónica Castillo, adjudicatària 
d’un pis de tres habitacions, ha ex-
pressat el seu alleujament en veure 
que el lloguer que haurà de pagar 

baixa de 420 a 370 al mes: “Això 
és més raonable, ja que a aquest 
preu li haurem de sumar  les 
despeses de comunitat i l’Ibi”. 
Aquest era l’altre tema polèmic del 
contracte de lloguer, que repercu-
teix en els inquilins el pagament 
de l’Ibi, igual que faria qualsevol 

propie tari particular. L’alcaldessa 
ha tranquil·litzat els veïns recor-
dant que aquests tenen una bo-
nificació del 50% durant els tres 
primers anys i s’ha compromès 
“a revisar les ordenances fiscals 
per allargar el descompte dels 
tres als cinc anys”. 

Laura Grau | Mas Duran

Aportacions de 
les entitats al 
pla Estratègic 
de la bicicleta

La Regidoria de Medi Ambient 
manté obert el termini perquè les 
entitats facin aportacions al Pla 
estratègic de la bicicleta. El docu-
ment té com a objectiu dissenyar 
itineraris segurs per anar a dues 
rodes pel municipi, espais per a  
aparcaments de bicis i propostes 
de gestió i d’educació per acon-
seguir una convivència pacífica 
entre els conductors, els ciclistes 
i els vianants. 
Malgrat que l’Ajuntament va 
suspendre la reunió prevista per 
al 15 de desembre a la Casa de 
la Vila per falta de quòrum, les 
associacions interessades a fer 
suggeriments al projecte ho po-
den fer fins al 31 de desembre 
per correu electrònic a l’adreça 
mviera@montcada.org o pre-
sencialment al departament de 
Planificació Estratègica. El Pla 
es pot descarregar íntegrament, 
en format pdf, a través del web 
www.montcada.cat.

Núria Riera | Redacció

El pont que uneix la carretera de 
Ripollet amb Cerdanyola i dóna 
accés a l’autopista C-58 serà re-
modelat gràcies a les gestions de 
la Mancomunitat de Cerdanyola, 
Ripollet i Montcada. Ja fa anys que 
aquesta via es troba molt degra-
dada perquè no estava clar quina 

administració en tenia les com-
petències. Les gestions fetes han 
permès un acord mitjançant el qual 
la Generalitat n’assumeix la titulari-
tat, així com la meitat dels 600.000 
euros que costaran les obres d’ar-
ranjament. La resta de diners els 
aportaran l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el Consell Comarcal.

Les obres les sufraga la Generalitat, l’aMB i el Consell Comarcal

El pont d’accés a la C-58 
es remodelarà l’any vinent

Laura Grau | Redacció

mANCOmUNITAT

La Generalitat ha assumit la titularitat del pont entre la carretera de Ripollet i Cerdanyola 

L’Ajuntament 
condiciona el 
carrer Escoles
La Brigada Municipal està duent 
a terme actuacions de millora 
de diversos espais públics, com 
el condicionament del carrer 
Escoles, que està darrera del col-
legi La Salle, a Montcada Nova. 
Aquests treballs consisteixen en 
l’enderroc del formigó existent 
i la col·locació d’un altre mate-
rial més resistent, així com refer 
els guals de tot el carrer. D’altra 
banda, la Brigada també està 
pintant la façana de la Biblioteca 
de Can Sant Joan, situada al car-
rer Turó | SD
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Una parella de joves visita un dels pisos de lloguer, les claus dels quals es van lliurar el dia 16 en un acte oficial a l’escola Mas Rampinyo
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El veïnat de la muntanyeta de 
Can Sant Joan vol que s’arrangin 
ja tots els carrers del sector i que 
s’hi incorporin mesures per millo-
rar la mobilitat. Ho van posar de 
manifest en el marc d’una reunió 
–la segona d’aquest any– que va 
convocar el consistori el 20 de de-
sembre al Kursaal amb l’objectiu 
de presentar les actuacions que es 
duran a terme al 2011, en el marc 
del Pla Integral, finançant a través 
de la Llei de barris. “Pràcticament 
tot el pressupost –que puja a 10,2 
milions d’euros– es dedicarà a la 
urbanització”, va manifestar el 
director del projecte i responsable 
de l’Àrea de Política Territorial 
de l’Ajuntament, Albert Barenys, 
qui va recordar que alguns diners 
s’han de dedicar a temes socials 
perquè era una condició que im-
posava la Generalitat per atorgar la 
subvenció. 
“Reafirmo el meu compromís 
amb el projecte de la muntanye-
ta”, va dir l’alcaldessa, M. Elena Pé-
rez (PSC), que va reconèixer que 

l’actual conjuntura econòmica i la 
coexistència d’aquest projecte amb 
el Pla Integral de la Ribera –també 
inclòs a la Llei de barris– han difi-
cultat la posada en marxa abans de 
les actuacions a Can Sant Joan. 

Actuacions del 2011. L’any vinent 
es dedicaran 900.000 euros per a 
intervencions a la muntanyeta, una 
de les quals és la urbanització dels 
carrers Novell i Triangle, amb la 
creació d’una vorera àmplia i l’eli-
minació de les barreres arquitectò-

niques existents. Com l’ampliació 
de l’espai per a vianants suposarà 
l’eliminació d’estacionaments, es 
crearà un espai per aparcar una 
trentena de vehicles. Barenys va 
avançar que al 2011 també es re-
dactaran els projectes per instal·lar 
una escala mecànica que, en diver-
sos trams, enllaci els carrers Bateria 
amb Cimal. El veïnat va demanar 
que aquest projecte s’acceleri.
A partir del pròxim gener, una co-
missió municipal i veïnal debatrà 
les actuacions al detall.

PlA INTEGRAl dE lA mUNTANYETA

El veïnat reclama que s’acceleri la implementació de mesures per garantir l’accessibilitat

L’Ajuntament manifesta que la seva 
prioritat és la urbanització del sector

D’esquerra a dreta, Barenys, Pérez i la regidora responsable del Pla Integral, Alicia Solano (PSC)
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Silvia Díaz | Can Sant Joan
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En venta. Estufa de butano con botella incluída. 
Seminueva. Tel. 935 641 959.
Oferta laboral. Senyora s’ofereix per tasques 
de planxadora. Interessats trucar al 619 391 
166.
Compro. Móviles nueves y de segunda mano. 
Teléfono 692 924 484.
English exchange. Intercambio sin dinero. 
Practicamos el inglés hablado compartiendo 
algún talento o conocimiento artesanal, musical 
o culinario. Tel. 679 085 099.

Compro. Tebeos antics, còmics de superherois, 
manga, llibres, àlbums de cromos, programes 
de cinema, calendaris de butxaca i joguines en 
general. 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. Tel 697 405 
071 – saludnutri@gmail.com
Lloguer de pis. Al carrer Bonavista, amb plaça 
de pàrquing inclosa. Seminou, 55 m2, dues ha-
bitacions, terrassa de 75 m2.  720 euros men-
suals.Tel. 610 760 054. 
En venta. Sofá de cuatro plazas impecable. 
Precio: 150 euros. Tel. 656 802 758.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  

Els fumadors tindran més difí-
cil, o gairebé impossible, poder 
encendre una cigarreta als espais 
públics a partir del 2 de gener de 
2011, quan entra en vigor la nova 
llei sobre el tabac, que comportarà 
que no es pugui fumar a cap zona 
comuna tancada ni als recintes 
d’equipaments públics com hos-
pitals, ambulatoris, ajuntaments 
o centres educatius, entre d’altres. 
Per informar i vetllar pel compli-
ment de la norma, l’Ajuntament en 
farà difusió, especialment als locals 
de restauració, el sector que resul-
tarà més afectat per la norma. 
El Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Occidental i el Barcelonès, amb seu 
a Montcada i Reixac, es mostra pes-
simista i considera que la llei causa-
rà danys en l’economia i l’ocupació 
del sector. “Arriba en un mal mo-
ment; ara, més que mai, el sector 
no es pot permetre perdre clients 
i la majoria de públic dels bars és 
fumador”, ha indicat el president 
de l’ens, Enric Gené.
Els propietaris de bars i restau-

rants consultats per La Veu es 
mostren favorables a la norma per 
una qüestió de salut, però presen-
ten dubtes sobre les repercussions 
econòmiques que hi puguin com-
portar. “Sóc optimista, crec que 
la gent hi continuarà venint i 
qui vulgui fumar sortirà fora 
del local”, ha manifestat Pedro 

Molina, responsable del bar Nou 
Cafè de Montcada. Juan Carlos 
Rubíes, del bar La Poma, també 
està a favor de la llei “sempre i 
quan no es permeti que els bars 
grans puguin habilitar espais 
per a fumadors, això enfonsa-
ria establiments petits com el 
meu”.  

NOVA llEI ANTITAbAC

La Regidoria de Salut pública farà difusió de la normativa entre els bars i restaurants

Els hostalers són a l’expectativa 
de com els pot afectar la mesura

Silvia Díaz | Redacció
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> Homenatge a voluntaris de protecció Civil
Una quinzena de voluntaris 
de Protecció Civil van ser ho-
menatjats el dia 19 a Montor-
nès a l’acte institucional orga-
nitzat per la Coordinadora de 
Protecció Civil del Vallès amb 
motiu del Dia Internacional del 
Voluntariat. Els montcadencs 
van estar acompanyats per la 
presidenta de l’Àrea Interna, 
M.Carmen Porro (PSC), i el 
cap de la Policia Local, Anto-
nio Franco | PA

>  CCOO mostra el seu suport a ‘Los lunes al sol’
El secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego –a la dreta de 
la imatge–, va assistir el 20 de desembre a una concentració de ‘Los lunes al 
sol’. Gallego va dir que CCOO treballarà per garantir una renda mínima i sobre 
la jubilació als 67 anys va manifestar que “del que es tracta és que els joves 
puguin accedir al món laboral i, amb aquesta mesura, es fa molt complicat”. 
‘Los lunes al sol’ ha fet una crida a la mobilització contra la supressió, a partir de 
febrer del 2011, dels ajuts a les persones que deixen de cobrar l’atur | SD
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Accions tan habituals com fumar dins d’un bar s’acabaran a partir del 2 de gener de 2011
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PARlAmENT dE CATAlUNYA

La portaveu del grup municipal del ppC ja torna a ser diputada

garcía vol que el nou govern 
respecti els projectes locals

La portaveu del grup municipal del 
PPC, Eva García, ja és diputada al 
Parlament de Catalunya en la IX 
legislatura, en representació del 
partit per la circumscripció de Bar-
celona. El Parlament es va consti-
tuir el 16 de desembre i al tanca-
ment d’aquesta edició, Artur Mas 
prenia possessió del càrrec com a 
nou president de la Generalitat. 
La regidora montcadenca torna 
a ser diputada per tercer mandat 
consecutiu i d’aquest espera “que 
el govern pugui ser capaç de ti-
rar endavant totes les actuacions 
projectes per a Montcada en els 
últims anys”, en referència a temes 
com l’hospital Ernest Lluch o la 

residència de gent gran. García és 
conscient que la situació econòmi-
ca amb que es troba Mas és com-
plicada: “Tinc clar que haurà de 
prioritzar”.

Silvia Díaz | Montcada

 

La Federació d’AV de Montcada i Reixac (Favmir) ha presentat a l’Ajuntament 
–a través del Registre Municipal– la seva proposta perquè l’autobús 96 tingui 
origen i final al Centre Comercial El Punt, a Mas Rampinyo, per instal·lar-hi més 
parades a Mas Duran que facilitarien la connexió amb el centre i amb les línies 
que van cap a Ripollet i la Universitat Autònoma. Al seu escrit, el col·lectiu veï-
nal afirma que, d’aquesta manera, es donaria un millor servei als veïns, ja que 
l’última parada actual -davant l’escola del barri-, queda lluny d’alguns blocs 
de pisos. A més, si acaba a El Punt, la 96 connectaria amb el 155 facilitant 
l’accés als usuaris que vulguin desplaçar-se al centre o a l’ambulatori i permet 
que els conductors d’autobús puguin tenir un lavabo a prop.  La Favmir també 
proposa, entre d’altres qüestions, crear-ne una parada nova abans d’arribar al 
passeig Sant Jordi; que el 96 també s’aturi al carrer Bach –com ho fa el 155–, 
i que es recuperi la parada que s’ha eliminat al carrer Joan Miró pel pas del 
carril bici al carrer | SD

> propostes per millorar el servei de la línia 96
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García va jurar el càrrec via telemàtica
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ÁnL’asfaltat continua aquest mes pel carrer mossèn Joaquim Castellví (imatge), 

el tram entre Quarters (Font Pudenta) i el pont dels Hermanos, a Montcada 
Nova. Per no perjudicar massa la mobilitat, la intervenció es farà en dues fases; 
la primera, al tram comprès entre Quarters i la baixada de Santa Engràcia i la 
segona, fins al pont. Mentre durin els treballs hi haurà un únic carril de circu-
lació i els vehicles només podran anar en sentit centre i amb talls intermitents, 
en funció del desenvolupament de l’obra. D’altra banda, aprofitant que la xarxa 
ciclable ha de passar pel carrer Rocamora, Serveis Municipals ha asfaltat el 
tram d’aquesta via sota el pont davant la Casa de la Vila | SD

> Asfaltat del carrer mossèn Joaquim Castellví

Integració 
informa els 
estrangers com 
poden votar

La Regidoria d’Integració infor-
ma els estrangers sobre què han 
de fer per participar a les  pro-
peres eleccions municipals en 
què podran votar els ciutadans 
de la Unió Europea, Colòmbia, 
Equador, Noruega, Nova Zelan-
da, Paraguai, Perú i Xile sempre 
que tinguin la targeta de residèn-
cia en vigor i hi hagin viscut el 
temps exigit en el corresponent 
acord bilateral. També podran 
votar els ciutadans d’altres paï-
sos que estableixin acords amb 
Espanya abans del 15 de gener. 
En cas de dubte, s’aconsella acu-
dir a l’Ajuntament. El període 
d’inscripció en el cens electoral 
acaba el mateix dia 15.

Núria Riera | Redacció

La Regidoria de Medi Ambient organitza el 19 de gener un taller gratuït per 
fer compostatge casolà que tindrà lloc a les 19h a l’edifici de l’Ajuntament 
(avinguda de la Unitat, 6). Els interessats a participar-hi han de reservar 
plaça per a la sessió contactant amb el departament, situat a la segona plan-
ta de l’edifici de l’Ajuntament, trucant al telèfon 935 726 474 (de 9 a 14h) o 
bé enviar un correu electrònic a l’adreça mediambient@montcada.org  | SD

> Taller per fer compostatge a casa
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A les portes del Nadal, les entitats 
del municipi demostren un any 
més la seva solidaritat amb ini-
ciatives com la Marató de TV3 
–enguany dedicada a les malalties 
medul·lars–, la recollida d’aliments 
que coordina Càritas o bé les cam-
panyes de joguines que tenen molt 
bona resposta entre la ciutadania. 
En el cas de la Marató, centenars 
de persones van passar el 19 de 
desembre per La Unió de Mas 
Rampinyo on l’entitat va batre rè-
cord de recaptació sumant més de 
2.500 euros en donacions gràcies al 
festival solidari en què van partici-
par els grups de gimàstica rítmica, 
ball i teatre de l’entitat així com les 
escoles de dansa Jym’s i Eva Nieto. 
El Grup de la Dona de La Unió 
també va muntar una parada en 
suport a la jornada i l’organització 
va obsequiar els assistents amb una 
xocolatada popular. 

L’allau de públic, amb presència de 
les autoritats municipals, i la recap-
tació obtinguda han estat tota una 
satisfacció per als organitzadors. 

“Estem molt contents de la par-
ticipació i, gràcies a això, hem 
superat amb escreix la xifra de 
l’any passat que va ser de 1.600 
euros”, ha manifestat el president 
de La Unió, Pedro Arévalo. 
Altres entitats del municipi també 
han col·laborat en aquesta edició 
de la Marató. El Club de Tennis 
Reixac va fer una partida de paint-
ball solidària obtenint una recapta-
ció de 200 euros. L’Abi va recollir 
donacions durant el vermut de Na-
dal del soci fet el mateix dia 19. I al 
Casal de la Gent Gran del centre, 
les dues entitats de l’equipament 
van fer xocolatades solidàries. 
Gent Gran Activa va recaptar 290 
euros i Gent Gran de Montcada i 
Reixac, 250.

Recollida d’aliments. Un any més, 
Càritas ha organitzat la campanya 
nadalenca de recollida de lots de 
menjar  per a  les famílies amb pocs 
recursos econòmics. Els organitza-
dors han expressat la seva satisfac-
ció per la resposta de la població. 
“Tot i la crisi, les donacions han 
estat més elevades que altres 
anys”, ha dit Jaume Ribera, en 
representació de Càrites. Amb els 
productes recollits s’han pogut fer 
150 lots especials que s’han repartit 
des de la parròquia de Santa En-
gràcia i que s’han afegit als que es 
donen quinzenalment a les famílies 
amb pocs recursos.

Societat
laveu.cat/societat

pORTES OBERTES
Els equipaments educatius 
organitzen visites amb les 
famílies cara la preinscripció

pàg. 15pàg. 16

CAmPANYES bENèfIqUES

Pilar Abián/Núria Riera | Mas Rampinyo

Les entitats refermen l’esperit solidari 
a les portes de les festes nadalenques
Les aportacions a la Marató de TV3 en actes organitzats per entitats superen els 3.000 euros i Càritas ha fet 150 lots especials

La Unió, molt satisfeta 
amb la resposta del 
públic que va assistir al 
festival benèfic en què 
es van recaptar 2.500 €

ANEM pER fEINA
L’Ajuntament posa en marxa 
un projecte per fomentar 
l’ocupació entre les dones
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Els grup de gimnàstica rítmica de La Unió durant un dels balls d’exhibició que va preparar amb motiu del festival benèfic de la Marató

 La Pegatina, present a la Marató, ha composat i interpreta la nadala de TV3

El grup montcadenc de rumba urba-
na La Pegatina va ser un dels convi-
dats estelars al programa televisiu de 
la Marató on va presentar una de les 
peces del seu proper disc “Aquí és 
Nadal i estic content” que ha estat 
triada enguany com la nadala de TV3 
i Catalunya Ràdio. La cançó, que ja 
s’ha començat a emetre a ambdós 
mitjans públics, es pot escoltar al web 
www.aquiesnadaliesticcontet.cat. La 
Pegatina tanca d’aquesta manera 
un any ple d’èxits en què ha rebut, 
entre d’altres, els premis Enderrock i 
Arc | PA
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Ambient nadalenc, moltes pa-
rades, un temps amable i bona 
resposta de la gent. Aquesta és la 
impressió majoritària del públic 
que va visitar els dies 11 i 12 de 
desembre la fira de Santa Llúcia, 
instal·lada a la rambla dels Països 
Catalans i que tornava a Mont-
cada de la mà de la Regidoria 
de Comerç després de tres anys 
de parèntesi. La mostra oferia a 
la població la possibilitat de fer 
compres originals i coloristes com 
a regals, bons assortits d’arbres 
de Nadal naturals, torrons, flors 
de pasqua i diverses activitats per 
als més petits, amb bona repre-
sentació del comerç local i alguns 
establiments de fora.
“És important que la població 
pugui fer les compres de Nadal 
al municipi, per enfortir el tei-
xit comercial local”, va explicar 
el regidor de Comerç, Joan Car-
les Paredes (CiU). Aquesta acció 
s’emmarcava en el programa de 
promoció del comerç local que, 
durant les festes, s’ha reforçat 

amb una campanya d’imatge que 
insta la ciutadania a no marxar 
fora a comprar. 

Tiquets d’aparcament. Precisament 
per incentivar el comerç local, 
l’Ajuntament ha lliurat a Montca-
da Centre Comerç (MCC) 6.000 
tiquets d’aparcament de mitja 
hora. Els bonus s’han distribuït 
entre els botiguers, els quals els 
lliuraran de gratuïtament entre els 

seus clients. Els usuaris hauran de 
validar aquests tiquets a la màqui-
na de la zona blava. “L’actuació 
forma part del compromís ad-
quirit pel consistori amb motiu 
de les obres del carrer Major, 
per minimitzar l’impacte de 
l’obra i dinamitzar el comerç”, 
ha manifestat l’alcaldessa, M. Ele-
na Pérez (PSC). L’any passat ja 
es va fer una primera entrega de 
6.000 tiquets a l’MCC. 

COmERÇ

Lluís Maldonado | Montcada Nova

La fira de Santa Llúcia obté una bona 
resposta del públic montcadenc
La rambla dels països Catalans va acollir l’activitat, que l’ajuntament no feia des del 2007
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Obsequis per 
a la clientela 
que compri a 
Montcada 

El sorteig dels premis de la cam-
panya ‘Comprar a Montcada i 
Reixac per Nadal té premi’ tin-
drà lloc el 9 de gener al Kursaal 
(12h), en el decurs d’un acte que 
comptarà també amb actuacions 
musicals. Les associacions de co-
merciants impulsores de la inicia-
tiva –Can Sant Joan, Mas Rampi-
nyo i Montcada Centre Comerç 
(MCC)– regalaran una motoci-
cleta, una televisió de 32 polza-
des, una bicicleta de muntanya, 
una vídeoconsola i una nit d’ho-
tel per a dues persones gentilesa 
de Sercotel Ciutat de Montcada. 
També es distribuiran 10 vals de 
50 euros per comprar a qualse-
vol comerç associat a una de les 
tres entitats organitzadores. Les 
associacions distribuiran un total 
de 50.000 butlletes entre 170 es-
tabliments adherits a la iniciativa 
fins al dia abans del sorteig.
D’altra banda, l’Associació de 
Comerciants de Can Sant Joan 
lliurarà a principi d’any els pre-
mis de la VII edició del Concurs 
d’Engalanament de Balcons.

Silvia Díaz | Redacció

Consum retira 
més de 13.000 
polseres de 
goma del mercat

L’Agència Catalana de Consum 
ha retirat 13.400 polseres de 
goma arran d’un cas de possible 
intoxicació que es va produir a 
Montcada i Reixac. La família 
d’una alumna de l’escola El Vi-
ver va presentar una denúncia a 
l’Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor (OMIC), en 
considerar que el quadre de fe-
bre i inflor que va afectar la seva 
filla el podria haver provocat el 
fet que va mossegar una polsera. 
Els metges de la Vall d’Hebron, 
el centre on la nena va estar hos-
pitalitzada, no descarta la ingesta 
de la goma com a motiu de la 
intoxicació, però no ho ha pogut 
confirmar. Després de conèixer 
l’incident, la Generalitat, com a 
mesura preventiva, va retirar 900 
polseres de Barcelona, Badalona 
i Montcada i Reixac, per analit-
zar si realment són tòxiques, i 
12.500 més per comprovar la in-
formació de les etiquetes, que es 
presenten en anglès i sense dades 
sobre el distribuïdor o un telèfon 
d’atenció al consumidor. 

Silvia Díaz | Redacció

Els productes per guarnir l’arbre de Nadal i el pessebre van ser els protagonistes de la fira
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“Montcada i Reixac i la Ribera 
són un exemple de com, tot i les 
dificultats, alguns barris poden 
tirar endavant”, va manifestar el 
fins ara secretari de Planificació 
Territorial de la Generalitat, Oriol 
Nel·lo, durant la festa organitzada 
el 10 de desembre per donar a co-
nèixer les accions de millora social 
fetes en el marc del Pla Integral –fi-
nançat amb els ajuts de la Llei de 
barris. L’acte central de la festa va 
ser la inauguració d’una exposició 
sobre els projectes realitzats.  
Durant els parlaments la regido-

ra del Pla Integral, Alicia Solano 
(PSC), va expressar el seu agra-
ïment al veïnat i a totes les per-
sones que han participat en les 
actuacions socials. La presidenta 
de l’Associació Amiic i membre 
de la Taula Cívica, Meriem Jerraf, 
va reconèixer que “ara s’estan re-
collint els fruits del bon treball” 
i va expressar la voluntat que du-
rant el 2011 la Taula s’obri a més 
gent. L’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), va manifestar que la Ribe-
ra “té vida gràcies al veïnat i al 
treball intens de la Generalitat i 
l’Ajuntament”.

PlA INTEGRAl

Lluís Maldonado | La Ribera

L’ajuntament ha rebut 120.000 euros per fer accions socials

Nens de la Ribera al costat d’un mural amb imatges de les activitats fetes al barri

La Ribera mostra el seu 
esperit cívic i integrador
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AJUTS SOCIAlS

Cinc entitats de Montcada i Reixac 
reben una subvenció de ‘la Caixa’
Les associacions beneficiades es dediquen als discapacitats i a lluitar contra l’exclusió
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L’Obra Social de ‘la Caixa’ ha sub-
vencionat amb un total de 18.000 
euros cinc entitats de Montcada 
i Reixac, dels àmbits socials i be-
nèfic. L’associació que s’ha endut 
el gruix central de la subvenció 
és l’Associació Catalana de la 
Síndrome de Rett, amb 12.000 
euros, per al projecte d’atenció 
adreçat als familiars i cuidadors 
de les nenes afectades per aquesta 
malaltia. 
Les altres entitats beneficiades són 
l’Associació de Discapacitats de 
Montcada i Reixac (Adimir), l’As-
sociació de Familiars de Malalts 
Mentals Cemoriba –amb 1.000 
euros cadascuna– la delegació 
local d’Aldeas Infantiles i la llar 
residència Jesús Farrés, del grup 
Catalònia, ambdues beneficiades 
amb 2.000 euros respectivament. 
L’acte de lliurament dels ajuts 
va tenir lloc el 13 de desembre a 
l’Ajuntament, presidit per l’alcal-
dessa, M. Elena Pérez (PSC), i el 
regidor de Participació Ciutada-
na, Sergio Hermoso (PSC). 

Esport solidari. El centre ocupa-
cional Ariadna, de Barcelona, ha 
rebut 800 euros de part de l’equip 
de futbol sala de la planta mont-
cadenca de la fàbrica de pintures 
Valentine, que va guanyar el pri-
mer premi d’un torneig esportiu 
empresarial de caràcter benèfic 
celebrat a final de novembre. Ca-
dascun dels conjunts que van par-
ticipar al certamen representava 
una associació que treballa amb 
persones amb discapacitat. El pre-
mi estarà exposat al vestíbul de la 
fàbrica, situada al polígon indus-
trial de Can Milans.

Silvia Díaz | Redacció

 Subvencions municipals
Les entitats inscrites al Registre 
Municipal poden presentar fins 
al 13 de gener la sol·licitud al 
programa de subvencions que 
l’Ajuntament atorgarà al 2011. 
La documentació s’haurà de 
registrar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), aportant una 
instància, les dades del compte 
bancari, la previsió anual d’in-
gressos i despeses i un escrit 
que expliqui el projecte pel qual 
es demana l’ajut. La documenta-
ció es pot consultar al web www.
montcada.cat | SD

Representants de les entitats beneficiades i de ‘la Caixa’ amb les autoritats municipals
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El delegat adjunt del Front Poli-
sario a Catalunya, Mah Iahdih, 
assegura que la situació del poble 
sahrauí és “insostenible” sobretot 
després dels incidents succeïts a la 
ciutat d’Aaiún que, tot i pertànyer a 
la República Àrab Sahrauí Demo-
cràtica (RASD), es troba ocupada 
pel Marroc. Durant la xerrada feta  
el 17 de desembre per l’Assemblea 
de Joves de Montcada i Reixac al 
Casal El Brot, Iahdih va ser con-
tundent: “El conflicte s’està allar-
gant massa i, si no es resol per la 
via pacífica, potser no quedarà 
més opció que la lluita armada”. 
L’excolònia espanyola fa més de 30 
anys que, d’acord amb el que es-
tableix el dret internacional, espera 
la convocatòria d’un referèndum 
d’autodeterminació promogut per 
l’ONU. La situació, però, cada cop 
és més difícil; la població malviu 

marginada en la seva pròpia terra o 
en campaments de refugiats que es 
mantenen gràcies a l’ajuda interna-
cional. Des de l’exili, el moviment 
d’alliberament Front Polisario in-
tenta trobar aliats per a la seva 
causa. “El govern espanyol ens 
ha decebut molt, no vol com-
plicacions i evita pronunciar-se 
per no haver-se d’enfrontar al 
Marroc”, va lamentar Iahdih, qui 
va afegir que hi ha en joc interes-
sos geoestratègics i econòmics de 
països com França o Espanya que 
condicionen la solució al conflicte. 
Tot i que actualment s’han obert 
negociacions entre el Marroc i la 
RASD, el Front Polisario no es 
mostra gaire optimista sobre el re-
sultat de les converses. 
El Brot organitzarà diverses activi-
tats destinades a recaptar fons des-
tinats a un projecte solidari destinat 
al poble sahrauí.

SÀHARA OCCIdENTAl

Pilar Abián | Montcada

Iahdih: “La situació, ara 
per ara, és insostenible”
El Casal popular El Brot fa campanya a favor del poble sahrauí
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Iahdih, a l’esquerra, amb el jove montcadenc d’origen sahrauí Mohamed El Arki Bujars
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NOU PROGRAmA

El projecte ‘anem per feina’ pretén que les participants creïn una xarxa d’autoajuda

Dona i Igualtat posa en marxa un pla 
per ajudar les dones a sortir de l’atur

La Regidoria de Dona i Igualtat 
ha impulsat el projecte ‘Anem per 
feina’, que afavoreix que les dones 
del municipi que es troben a l’atur o 
presenten dificultats per trobar una 
ocupació creïn un grup d’autoajuda 
que, a la llarga, funcioni de mane-
ra autònoma. “Hi ha un nombre 
important de dones a Montcada 
sense feina i amb dificultats per 
inserir-se laboralment per qües-
tions d’edat, familiars o bé per 
capacitat”, ha explicat la regidora 
responsable del departament, M. 
Teresa Gallego (PSC). Durant les 
primeres trobades –se n’han fet ja 
dues, a la Ribera i a la Casa de la 
Vila, on s’han creat dos grups de 

treball– una tècnica especialitzada 
en inserció laboral acompanya les 
assistents i paral·lelament, des de 
l’Oficina d’Atenció a la Dona es 
fa una entrevista personalitzada, 
per tal que les participants tinguin 

clar quines són les sortides profes-
sionals que més els convé. Per fer 
efectiu del projecte, Dona i Igual-
tat es coordinarà amb serveis com 
Promoció Econòmica o l’Escola 
d’Adults.

Trobada de dones que formen part del projecte celebrada el 14 de desembre a la Casa de la Vila

Silvia Díaz | Redacció
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> Taller d’edició de vídeo a la Casa de la Vila
La Xarxa d’Equipaments organitza del 18 de gener al 22 de març un curs 
d’edició i creació de vídeo de 15 hores, que es farà els dimarts, de 19 a 20.30h 
a la Casa de la Vila. Les inscripcions s’han de fer al mateix centre (Major, 32), 
del 3 a l’11 de gener, de 12 a 14h, de dilluns a divendres i també de 18 a 20h 
els dimarts i els dijous | SD

> Nova edició de l’ànima’t per als més petits
Educació ha obert el termini 
d’inscripció per al taller ‘Anima’t, juga 
amb ells’ per a infants entre 18 i 36 
mesos (imatge). L’activitat tindrà lloc 
tots els dijous des del 20 de gener fins 
al 14 d’abril, de 18.45 a 19.45h, al 
gimnàs de l’escola Reixac. El preu del 
curs és de 50 euros | SD
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Els centres educatius de primà-
ria i secundària obriran les seves 
portes durant la segona quinzena 
de gener per mostrar a les famíli-
es interessades a matricular-hi els 
seus fills com són les seves instal-
lacions. Les visites guiades es fan 
cada any uns dies abans de la 
preinscripció del curs vinent, que 
enguany tindrà lloc del 2 al 18 de 
febrer. A primària, el calendari de 
portes obertes l’inicia el Reixac el 
dia 19, a les 17.30h. La resta de 
col·legis farà les visites els dies 
següents: El Turó, el 22 de gener 
(11h); La Salle (infantil i primà-
ria), el 24 (18h); Mas Rampinyo, 
Ginesta i Font Freda, el 25, a les 
15.45, 17 i 17.30h respectivament; 
El Viver el dia 26 (17.30h); el Mit-
ja Costa, el 27 (17.30h); l’Elvira 
Cuyàs, el dia 28 (17 i 17.30h) i el 
Sagrat Cor, el dia 29 (11h). 
A secundària, l’institut La Ribera 
obre portes el 20 de gener (18h); 
La Ferreria, el 25 (18h); secun-
dària de la Ginesta i Montser-

rat Miró, el 26 de gener, (17.30 i 
18.30h), i secundària de La Salle, 
el 27 (18h).

Casals de Nadal. Les propostes de 
les regidories d’Educació, d’Infàn-
cia i Joventut i de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) 
no han obtingut prou demanda, 
motiu pel qual no han pogut tirar 
endavant els Casals de Nadal, una 
proposta el consistori i de la Federa-

ció d’AMPA que pretén col·laborar 
amb les famílies en la conciliació de 
la vida laboral i familiar i, alhora, 
oferir als infants una alternativa de 
lleure durant les vacances. Malgrat 
tot, l’Ajuntament tornarà a ofertar-
los l’any vinent. El casals que sí te-
nen més possibilitats de fer-se són 
els de la Setmana Blanca, al mes de 
març, ja que són dates que no són 
festives i moltes famílies hauran de 
disposar d’aquest servei.

Les escoles i els instituts organitzen visites guiades durant la segona quinzena de gener

PREINSCRIPCIÓ

Els centres educatius es presenten 
a les famílies dels futurs alumnes
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Silvia Díaz | Redacció

> Homenatge als socis de la Mina de 90 anys
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va iniciar les activitats nadalenques 
amb l’homenatge als socis que han fet 90 anys –Concepció Grau i Antoni Ló-
pez– i l’encesa del pessebre. La festa va tenir lloc el 15 de desembre i va comp-
tar amb una nodrida representació municipal, encapçalada per l’alcaldessa, 
M. Elena Pérez (PSC), i el regidor de Participació Ciutadana, Sergio Hermoso 
(PSC) –a la imatge, els edils fent entrega d’un present als homenatjats | LG

Jornada de portes obertes que l’any passat es va fer a l’escola Mas Rampinyo
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Agenda
laveu.cat/agenda

Concert de jazz
Amb Anna Luna Quartet
Organitza: Abi

30è aniversari Els pastorets
Espectacle commemoratiu
Organitza: La Unió

25 de desembre, 22h
abi (colon, 5)

2 de gener, 18h
teatre de la unió de mas rampinyo

25 l dissabte
Concert. De jazz a càrrec d’Anna Luna 
Quartet. Hora: 22.30h. Lloc: Abi. Preu: 
15 euros, socis i 18, la resta.

29 l dimecres
Cinema infantil. ‘Caçadors de dracs’ (a 
partir de 5 anys). Hora: 16h. Lloc: Abi 
(Colon, 5).

31 l divendres
Festa. De Cap d’Any. Hora: 00.30. Lloc: 
Abi (Colon, 5).

Festa. De Cap d’Any amb disco mòbil. 
Hora: 23h. Lloc: La Unió.

2 l diumenge
Visita. Del patge reial. Hora: D’11 a 14h i 
de 16 a 20h. Lloc: Plaça de l’Església.

Teatre. Recull dels 30 anys de Pastorets 
a La Unió. Hora: 18h. Lloc: Sala d’actes 
de La Unió. Preu: 5 euros.

3 l dilluns
Cinema infantil. ‘Arthur i els Minimoys’ 

(a partir de 5 anys). Hora: 16h. Lloc: 

Sala polivalent de l’Abi. Gratuït.

4 l dimarts
Taller de Reis. I arribada del patge reial, 

amb xocolatada. Hora: 16h i 19h. Lloc: 

Sala d’actes de La Unió.

5 l dimecres
Cavalcada. Dels Reis d’Orient. Hora: 

17.30h. Lloc: Av. de la Ribera, a l’alçada 

del carrer Llevant (veure pàgina 20).

11 l dimarts
Presentació. Del programa commemo-

ratiu del 25è aniversari d’El Cim. Hora: 

19.30h. Lloc: Fundació Cultural Mont-

cada (Major, 47).

12 l dimecres
Inauguració. De l’exposició sobre pre-
venció de drogodependències ‘I tu, de 
què vas? Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 

15 l dissabte
Sortida. Ruta dels tres Monts, de Mura 
a Monistrol. Hora: 8h. Lloc: col·legi La 
Salle (més informació al telèfon 9356 00 
074, de 20 a 21h). Organitza: El Cim.

18 l dimarts
Inauguració. De l’exposició col·lectiva 
de pintura del Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

20 l dijous
Inauguració. De l’exposició d’escultura 
de l’artista montcadenc Manel Lahoz. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal. 

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 
D’ESCULTURA
de Manel Lahoz
20 de gener, 19.30h

Exposició 
‘miratges’ 
d’elisa riera 
i samanta del río
Fins al 16 de gener

Exposició

DE pINTURA i fOTOgRAfIA
de Benito Marcos, Miguel A. para 
i Juan guerrero. 
Fins al 9 de gener 

sala 
principal

EXPOSICIÓ

pINTURA
del taller del casal 
casa de la mina
Fins al 9 de gener  
sala sebastià Heredia

Exposició 
i tu,.. de què vas?
12 de gener, a les 18h
sala sebastià Heredia

Rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
Recasens, av. catalunya, 65
Guix, c. major, 25
miró, c. orquidea, 8
J. Relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
V. Nieto, països catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume i, 30

24 25 26

31 1 228 29 3027

74 5 63

pardo Guix Guix

J.vila pardo pardoJ.relat rivas duranv.nieto

duranv.nieto J.relat rivasrecasens

desembre/gener

J.vila J.vila

8 9

1411 12 1310
Guix recasens v.nieto J.relat rivas duran

15
duran

16

pardo

17
recasens

19
J.relat

21
Guix

18
v.nieto

20

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

Telèfons d’interès

Veure les activitats de 
nadal a la pàgina 10
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a título personal
En contestación a la carta publicada 
al núm. 371 firmado por la Sra. Elvira 
Sánchez, he de decirle que el que yo 
pertenezca a la Junta no quiere decir 
que no pueda participar de lo talle-
res que se realicen; soy una usuaria 
más, la 1.901 y el cargo que ejerzo 
en dicha junta es altruísta. Yo estaba 
desde hace un año en lista de espera 
para el taller de bolillos y realicé mi 
solicitud correspondiente para este 
año. Cuando usted vino a apuntarse 
había una lista, entienda que para 
algo se hacen las solicitudes. Inicié 
el curso en septiembre pero, por mo-
tivos personales, tuve que dejarlo y 
esta plaza vacante pasó a la siguiente 
de la lista. Como comprenderá esta 
decisión es la más justa y transpa-
rente, ¿Usted qué quería, un trato 
de favor? Como debería saber, estos 
talleres son subvencionados con di-
nero del Casal y del Ayuntamiento y 
usted ya lleva diez años realizándo-
los, no sea tan egoísta y permita que 
otros usuarios también se beneficien.

isabel Jiménez
Can Sant Joan 

contraréplica
Sr. presidente del Casal de la Gent 
Gran Casa de La Mina. Usted me ha 
replicado con otros problemas que 
pueden surgir a lo largo de muchos 
años de convivencia social y que no 
vienen al caso. Yo no estoy para co-
menzar a tirar trastos a la cabeza, 
solo denuncio una injusticia que se 
ha cometido conmigo y por la cual no 
puedo disfrutar de una actividad que 
me era muy satisfactoria. Se defien-
de diciéndome que se sea profesora, 
que no he asistido a excursiones que 
estaba apuntada, y por lo tanto, han 
perdido ese dinero… Sr. presidente, 
efectivamente en una ocasión no 
pude ir a una excursión por encon-
trarme enferma, pero recuerde usted 

que no exigí que me devolvieran el 
dinero sinó el regalo al que tenia de-
recho al tener pagada dicha excursi-
ón. Al no poder ir, le di el resguardo 
a una amiga que sí iba, para que me 
lo recogiera, y cuando esa amiga vino 
por la noche, me devolvió el resguar-
do porque, según me dijo, el asien-
to lo había ocupado otra persona y 
le habían dado el regalo a esa otra 
persona y el autocar iba completo sin 
ningún asiento vacío. En vista de eso, 
cuando me puse mejor, me personé 
en el centro y exigí que, o bien me 
dieran el regalo al cual tenía derecho, 
o en su defecto me devolvieran el di-
nero, cosa muy natural y que cualqui-
era lo habría hecho; me devolvieron 
el dinero y el Casal no perdió nada 
como insinúa. Sr. Presidente, esta 
muy estimada Sra. Elvira, no está, 
le vuelvo a repetir, para comenzar 
a tirar trastos a la cabeza, solo de-
nuncio un hecho injusto y falto de 
comprensión que se ha cometido 
en mi persona y ruego a la Junta del 
Casal que cuando tengan que tomar 
alguna medida en contra de algún 
socio, lo piensen, lo mediten y tengan 
en cuenta las circunstancia por las 
cuales ese socio se ha visto obliga-
do a actuar en contra de sus deseos. 
Sr. presidente, tenga más comprensi-
ón y más humanidad, cualidades que 
en esta ocasión ha demostrado care-
cer. Gracias por el pésame que aun-
que tarde, más vale tarde que nunca.
Con respeto y efecto. 

elvira sánchez
Can Sant Joan

gràcies per participar
Volem felicitar tots aquells pares i 
mares que han estat elegits a les 
eleccions als Consells Escolars de 
les nostres escoles i instituts. Us vo-
lem fer saber que teniu la Federació 
d’AMPAs de Montcada i Reixac a la 
vostra disposició per a tot allò que us 

calgui. També volem agrair la seva va-
lentia a tots els candidats i candidates 
que no van ser triats i especialment a 
aquells que van voler fer-ho, però van 
ser vetats per la Inspecció Educativa 
del Vallès Occidental amb l’argu-
ment que els seus fills fan educació 
compartida i no estan matriculats a 
centres de Montcada, sinó només es-
colaritzats, un argument del tot injust 
que com a FAMPA denunciem públi-
cament i sobre el qual presentarem la 
queixa corresponent a la Generalitat. 
Així mateix, també volem agrair el seu 
gest a tots aquells pares i mares que 
van anar a votar. El compromís amb 
l’educació dels seus fills és un impuls 
per a tots els que dediquem de forma 
altruista moltes hores a la millora de 
l’educació a Montcada, ja sigui des de 
les AMPA, des dels Consells Escolars o 
des d’altres àmbits. El problema, com 
ja és massa habitual, és que la majoria 
dels que podien votar no ho han fet. 
Segur que en alguns casos per raons 
de feina o similar, però la majoria no té 
cap excusa que justifiqui la seva nul·la 
implicació. Tenir nens no és obligatori 
però sí comporta un bon grapat d’obli-
gacions. En el terreny escolar, que els 
pares/mares no participin fa massa fà-
cil que les administracions decideixin 
al seu aire sense tenir-nos en compte. 

pedro Fernández
FAMPA Montcada i Reixac

retorno a la vida
“Retorn a la vida” fue el título de una 
carta que, a través de La Veu, llevó ter-
nura y comprensión hacia una madre 
y odio e indignación hacia un padre 
denunciado por malos tratos para con-
seguir una custodia que la justicia le 
denegó. Una madre que camuflaba su 
verdadera intención, vivir con otra mu-
jer y que nadie lo sospechara. 
Al padre que quedó en casa con los 
hijos lo acribillaron a denuncias y a 

acusaciones públicas. Se ha busca-
do cualquier método legal para reti-
rarle la custodia. Decía que el padre 
impedía el régimen de visitas pero ¿es 
posible impedir cumplir un régimen 
de visitas, si realmente quieres ha-
cerlo? Sin conjeturas, con sentencias 
es como encontramos las respuestas. 
Siete años después el padre sigue vi-
viendo con los hijos y la madre no ha 
colaborado nunca con su sustento. Ni 
cuando un sensibilizado Ajuntament 
de Montcada le dio trabajo. Este pa-
dre era escoria para todos los que la 
habían visto llorar amargamente. La 
madre ha tenido derecho y obligación 
y no ha cumplido ninguna de ellas y 
hasta ha sido condenada por vejacio-
nes hacia alguno de sus hijos. Por fin, 
después de diferentes intentos por 
parte del padre para conseguir el di-
vorcio y ante la imposibilidad de llegar 
a un acuerdo, llega una demanda de 
divorcio y lo curioso de su contenido 
es donde la madre dice: “renuncio a 
la custodia de los menores”. Ningún 
problema, el padre estará encantado 
de educarlos. Él vive ahora a 60 kiló-
metros de aquí, los hijos están esta-
bles y viven su rutina felizmente. El 
padre lo es también, por fin, y tan sólo 
desea que la madre lo sea lo suficien-
te como para no seguir mintiendo. Es 
curioso, ahora a escondidas renuncia 
a la custodia, ahora que no estarán 
las asociaciones ni las personas de 
oficinas de atención a la dona que la 
acompañaron entonces. Ese padre de-
sea agradecer a quienes apoyaron a la 
madre, ciegos de mentiras, el apoyo 
que ahora sí le dan y a los poquitos 
que siempre estuvieron a su lado.

e.a.
Montcada

Fe d’errates
En el número anterior de La Veu vam publi-
car erròniament que a la presentació dels 
Jocs Escolars organitzada per l’IME hi va 
anar mig centenar de participants quan la 
dada correcta és de mig miler.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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el clic

La maleza nos invade

En la calle Victòria dels Àngels, de Mas 
Duran, la maleza nos invade. Hay terre-
nos sin vallar donde la vegetación crece 
libremente sin que haya ningún tipo de 
mantenimiento. Esto provoca que la 
acera quede literamente cubierta y que 
los peatones tengamos que circular por 
la calzada. El Ayuntamiento tendría que 
tomar cartas en el asunto y obligar a los 
propietarios a tener los solares limpios.

C.S. Mas Duran

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

El proper número, el 21 de gener

Des que es va urbanitzar el carrer Alzina, els veïns de Terra Nostra patim 
contínuament talls de subministrament elèctric. Fecsa ha instal·lat un 
transformador que, en poc més d’un mes, s’ha cremat dues vegades i 
entre això i la crema de fusibles hi ha dies que ens hem estat més de 
6 hores seguides sense llum. Mentrestant, Fecsa i l’Ajuntament es van 
passant la pilota. I. R. I Terra Nostra

Els talls han estat degut a fallides del transformador, ja que 
aquest es troba molt sobrecarregat. Tot i que la incidència és 
responsabilitat de l’empresa subministradora d’electricitat, l’in-
formo que l’Ajuntament està fent gestions amb la companyia per 
tal de trobar una solució definitiva a aquesta situació i evitar que 
es torni a repetir novament | Sergio Hermoso, regidor de Serveis 
Municipals (PSC)

>Editorial
fem balanç
Som a punt d’acabar el 2010, 
un any que ha estat marcat pels 
canvis a l’Ajuntament i per la 
crisi, que segueix ofegant l’ad-
ministració i moltes famílies. 
A l’àmbit polític, la marxa de 
César Arrizabalaga de l’Alcaldia 
ha estat, sens dubte, una de les 
notícies de l’any, per inespera-
da i pel fet que el relleu s’hagi 
fet en la persona de M. Elena 
Pérez, una dona jove que, tot i 
no tenir experiència com a càr-
rec públic, exemplifica l’aposta 
de renovació del PSC després 
d’estar 11 anys liderant el go-
vern. La prova de foc per a l’ac-
tual alcaldessa i també per a la 
resta de grups municipals seran 
les properes eleccions del mes 
de maig. A les urnes, els ciu-
tadans posaran nota a la gestió 
dels qui governen –PSC i CiU– 
i a l’oposició –ICV-EUiA, PPC i 
Esquerra–, sense descartar que 
es  puguin presentar altres for-
macions o candidatures.
I mentre les eleccions marcaran 
l’actualitat política del 2011, 
l’exercici que ara es tanca clou 
amb bones notícies, encara 
que amb la crisi econòmica 
com a teló de fons. L’adquisició 
del solar de l’antiga cerveseria 
per fer un parc públic; la cons-
trucció del nou institut Mont-
serrat Miró i el desbloqueig del 
projecte de la residència per a 
la gent gran són, sens dubte, 
motiu de celebració. L’altra 
cara de la moneda és la situació 
econòmica del consistori, fruit 
d’una conjuntura que afec-
ta totes les administracions i 
que és especialment greu per 
a les corporacions locals amb 
un problema històric de finan-
çament. Venen temps difícils 
que posaran a prova als qui els 
toqui gestionar. 
Bon Nadal i bon any! 
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen porro
Portaveu del PSC

Els nostres millors desitjos
Aquest any ha estat diferent als anteriors en alguns 
aspectes. La incidència de la crisis en algunes em-
preses del nostre municipi ha fet patir famílies del 
nostre entorn. Tot i que des de l’Ajuntament inten-
tem posar recursos per atendre les seves neces-
sitats ens és del tot impossible arribar a tothom. 
Hem optat a les dues convocatòries dels Plans 
d’Ocupació per facilitar l’accés a la feina a les per-
sones en atur que s’ajustaven als requisits. Hem 
reajustat de nou les despeses per tal de continuar 
donant el màxim de serveis a la nostra ciutadania. 
Hem treballat pel manteniment del batxillerat a un 

dels nostres centre educatius i hem aconseguit la 
concreció de dates per l’inici del nou Montserrat 
Miró al 2011.Els nostres alumnes podran iniciar el 
curs 2012-13 al nou institut.
Tenim a prop el soterrament de la línia de Portbou 
que començarà al 2012, amb el suport de la Plata-
forma i la resta de grups municipals. Hem comen-
çat l’asfaltat de carrers i la instal·lació dels carrils 
bici. Ja tenim data de construcció de la residència 
de Les Vinyes i el compromís per al nou Hospital 
Ernest Lluch
També ha estat un any diferent en altres vessants. 

Quants anys feia que no nevava com ho va fer el 
darrer 8 de març? La celebració de Sant Jordi, la 
Festa Major i les fires de comerç i de Nadal han 
tornat a fer bullir els carrers del poble. 
Al juliol, la M. Elena Pérez es va convertir en la 
primera dona alcaldessa del municipi. El Partit 
dels Socialistes ha fet tantes coses que ens sem-
bla mentida que s’acabi un any què, tot i que ha 
estat dur, ho fa amb la mateixa il·lusió de sempre. 
Us desitgem que gaudiu del Nadal amb la família 
i els amics i volem compartir amb la ciutadania de 
Montcada i Reixac els millors desitjos per al 2011.

És temps de fer balanç
Vivim en un context de crisi, en què s’extremen 
els conflictes i les desigualtats. La crisi l’estem 
pagant els de sempre i s’està utilitzant per afe-
blir encara més l’estat del benestar. Trenta anys 
de democràcia no han suposat cap canvi es-
tructural en el finançament local, tot i ser els 
Ajuntaments els que desenvolupen la majoria 
de serveis a la ciutadania, són l’administració 
que rep una menor aportació de finançament. 
Si a Montcada, a això li sumen el model urba-
nístic imperant durant els últims anys, de crei-
xement quasi il·limitat, pensat més en funció 

dels ingressos econòmics que de les necessitats 
i equilibris territorials i socials, la crisi del finan-
çament s’ha accentuat quan el propi model ha 
entrat en fallida. El govern municipal PSC-CiU ha 
disposat de molts recursos, però ha donat prioritat 
a les grans obres i s’ha oblidat cobrir les neces-
sitats reals dels veïns, no ha sabut escoltar, ni fer 
participar els veïns. Aquest govern s’ha quedat 
sense diners i sense idees. El que va començar 
com un refredat ara és una pulmonia.
Cal que la ciutadania senti que la política és 
propietat seva i cal que la política deixi lloc a 

la participació ciutadana; obrint i motivant la 
participació als plens municipals, generant con-
sultes concretes sobre temàtiques centrals al 
municipi, etc. Cal que la política sigui un exer-
cici quotidià i efectiu dels drets polítics de tota 
la ciutadania, que aquesta sigui activa, crítica 
i compromesa i que no quedi en mans d’uns 
cercles reduïts.
Des d’ICV-EUiA demanem a la gent confiança i 
participació per a la creació d’un nou model de 
ciutat i de comunitat. Els nostres millors desitjos 
per al nou any!

¡gran ascenso popular!
Nuestro sincero agradecimiento a los 1.825 ciuda-
danos de Montcada que el 28 de noviembre con-
tribuyeron a que el Partido Popular de Catalunya 
obtuviera el mejor resultado de nuestra historia: 18 
diputados en el Parlament. La conclusión más evi-
dente es que el PP ha tenido  un crecimiento que se 
produce de manera muy significativa en el cinturón 
rojo de Barcelona a costa de votantes socialistas de-
sencantados con Zapatero, que sufren en sus carnes 
la crisis y que se sienten agraviados cuando ven, por 
ejemplo, cómo una parte de la inmigración disfruta 
de determinados servicios sociales que no les llegan 

a ellos. Pero también son ciudadanos desilusiona-
dos  y confundidos con la deriva nacionalista de un 
PSC que ha olvidado sus orígenes. Hoy los socia-
listas catalanes se hallan inmersos en discusiones 
personalistas y dudan de si debe prevalecer la línea 
catalanista o si deben regresar a los orígenes que les 
han permitido tener el poder municipal casi absoluto 
durante treinta años. El PP tiene la oportunidad de 
convertirse en la referencia de esos miles de ex vo-
tantes socialistas que han quedado ideológicamente 
huérfanos, de loes cuales un número importante ha 
dado el primer paso votando al PP. El incremento de 

un 40% de votos del PP en Montcada y el descenso 
de un 40% de votos del PSC en Montcada, NO es 
casualidad. Creo que hay que compartir con este 
nuevo electorado unos principios básicos que for-
man parte de la columna vertebral de los principios 
fundacionales del PP: amor a España; defensa de la 
Constitución, del estado autonómico, de la libertad 
y de igualdad de derechos y deberes entre todos los 
ciudadanos. El camino iniciado en Catalunya es el 
correcto para acabar con la frivolidad y el ruido pero 
hay que trabajar para salir de esta crisis económica. 
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

eva garcía
Portaveu del PPC

Josep m. gonzález
Portaveu d’ICV-EUiA

Montcada en positiu: gràcies!
El 28 de novembre CiU va guanyar les eleccions 
al Parlament de Catalunya. També a Montcada i 
Reixac. 4.181 ciutadans i ciutadanes de la nos-
tra ciutat ens van donar la confiança per fer una 
Montcada millor. 
A tots, tant els que ens varen votar com els que 
no, a tothom moltes gràcies. Ara intentarem fer 
un bon ús d’aquesta confiança. Serem fidels allò 
que ens varem comprometre, fonamentalment 
enfrontar-nos amb la greu crisi econòmica que 
afecta  molts conciutadans de Montcada.
Hi ho volem fer amb un govern dels millors, d’ho-

mes i de dones, tant de CiU com d’independents, 
però que tinguin la preparació i experiència per-
sonal per abordar els difícils reptes que tenim al 
davant. Un govern transparent, auster, obert a 
les aportacions de tothom, un govern que vol ser 
ajudat. Un govern amb sentit de país, amb un 
lideratge ferm, serè i dialogant. 
CiU vol ser responsable de l’acció del Govern 
de la Generalitat a Montcada i Reixac. Tenim 
clar que ho fem entre tots o no ens en sortirem. 
Amorrats al carrer, parlant amb la gent, amb to 
positiu, constructiu, amb humilitat, modèstia i 

amb la intensitat que requereixen les circums-
tàncies actuals de Montcada.
Aspirem modestament, però amb energia a fer 
una Montcada millor en tots els sentits. Us desit-
jo de tot cor un bon Nadal i que, entre tots, fem 
un millor 2011.

Joan maresma
Portaveu de CiU

marta aguilar
Portaveu d’Esquerra

Sempre ens poden sorprendre més
A l’inici d’aquest mandat, l’equip de govern for-
mat per PSC i CiU va presentar el Pla d’Actua-
ció Municipal 2007-2011, amb els compromi-
sos que adquirien amb la ciutadania. Més de 
200 propostes que pensaven portar a terme en 
aquests 4 anys i que suposaven una inversió de 
més de 200 milions d’euros, amb un compromís 
de nova inversió concretada entre 40 i 60 mi lions 
d’euros pel mandat (pàg.16 del PAM). Esquerra 
avançava a La Veu de desembre del 2007 que 
aquest era un govern que feia volar coloms. Què 
es pot esperar d’un equip de govern que s’atre-

veix a fer promeses d’aquestes característiques? 
Un equip que ni planifica ni preveu conjuntures 
econòmiques i inverteix només en tallar cintes i 
en polítiques d’aparador. Un govern que ha vis-
cut i gastat al dia gràcies a  la política del totxo i 
a l’especulació... 
I ara, una queda esparverada quan el responsa-
ble de l’Àrea Econòmica des de l’any 1999 en 
l’article “Montcada en positiu” d’aquest mes de 
setembre, tot postulant-se de cara a les munici-
pals diu: “Cada vegada més es constata que la 
festa s’ha acabat, que les administracions en 

general i els ajuntaments en particular, hauran 
de gestionar molt millor els recursos que els ciu-
tadans i ciutadanes, via impostos, aporten per 
a la millora dels serveis de la ciutat. És l’hora 
dels bons gestors, de la gent seria i preparada. 
En temps de bonança econòmica amb volun-
tarisme i predisposició qualsevol se’n surt, ara 
no, ara són temps d’exigència, de disposar dels 
millors en cada lloc de l’administració”. 
Sr. Maresma, que ha estat fent fins ara... pràc-
tiques?  
Bones Festes i un millor 2011.
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pàg. 22

TRENTA ANYS DE pASTORETS
La Unió fa una representació 
especial d’homenatge als actors 

pàg. 25

HOMENATgE A XAVIER fàBREgAS
L’efígie en bronze de l’erudit ocupa un lloc 
privilegiat a la muntanya de Montserrat

Els Reis d’Orient ultimen els pre-
paratius per visitar Montca da  el 
5 de gener. Prèviament, el 2 de 
gener, el patge reial recollirà les 
cartes dels nens en una haima 
que s’instal·larà a la plaça de l’Es-
glésia (d’11 a 14h i de 16 a 20h). 
Enguany la Cavalcada estarà 
formada per les tres carrosses de 
Ses Majestats, que desfilaran pels 
principals carrers  del municipi al 
ritme de la Banda Vatua l’Olla, 
Jaleo Band i la Batucada Xaran-
gantana. El sèquit reial també 
comptarà amb el grup d’anima-
ció L’Olla Carbonera, que inte-
ractuarà amb el públic des d’una 
cassola gegant. El grup de mares 
del Gurugú que l’any passat es 
va disfressar de carboneres ha 
confirmat la seva participació a 
la desfilada. Com és habitual, els 
Reis faran una primera parada a 
Terra Nostra, concretament a la 
plaça del Poble (16.30h).

Itinerari. La Cavalcada sortirà 
de l’avinguda de la Ribera, a 
l’alçada del carrer Llevant, a les 
17.30h. Després de visitar Can 
Sant Joan, tornarà cap al centre. 
Al voltant de les 19.40h està pre-
vist que les autoritats lliurin als 
Reis les claus de la ciutat al balcó 
de la Casa de la Vila. L’itinerari 
continuarà pel pont de La Salle i 
la Rambla dels Països Catalans i 
clourà a Mas Rampinyo. 

REIS 2011

El patge reial recollirà les cartes dels infants en una haima que s’instal·larà a la plaça de l’Església el 2 de gener

Tres grups de percussió animaran 
el públic que segueixi la Cavalcada
Laura Grau | Redacció

Ses Majestats d’Orient arribaran a Montcada i Reixac el 5 de gener i desfilaran pels principals carrers del municipi amb noves carrosses
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L’Agrupament Escolta El Turó i l’Assemblea de Jo-
ves han posat en marxa una campanya de recollida 
de joguines, que va començar el 18 de desem  bre, 
coincidint amb l’organització d’un taller de tions a 
la plaça Lluís Companys en el qual va participar 
un centenar d’infants –a la foto. Les joguines, que 
poden ser noves o usades, però en bon estat, es 
poden dur fins al 4 de gener al Casal Popular El 
Brot (Carretera Vella, 52) tots els dies entre les 19 
i les 21h. Una altra entitat que col·laborarà amb 
els Reis d’Orient és la Penya Blanquiblava. Les 
aportacions es poden dur fins al 30 de desembre 
al Bar Punto de Encuentro (Carrerada, 29), a la 
perfumeria Vanessa (Masia, 21) i a la Ferreteria 
Industrial Montcada (Clavell, 44) | LG

Diverses entitats recullen 
joguines per a la nit de Reis

Els Diables de 
Can Sant Joan 
fan d’emissaris 
del Reis Mags 
La Colla de Diables de Can 
Sant Joan s’ofereix per portar 
a casa de les famílies de Mont-
cada que ho vulguin els regals 
de Reis amb l’objectiu que els 
nens visquin més intensament 
l’emoció d’aquesta nit màgica.  
“Aquesta activitat ja s’havia 
fet fa anys, però es va inter-
rompre i ara la volem re-
cuperar”, ha explicat José M. 
Velasco, membre de l’entitat. 
Les famílies interessades a re-
bre la visita d’aquests emissaris 
especials dels Reis Mags poden 
enviar un missatge a l’adreça 
electrònica diables_cansantjoan@
hotmail.com o bé trucar al telèfon 
657 971 124  | LG
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L’Abi i La Unió 
preparen festes 
de Cap d’any 
als seus locals
L’Abi i el grup Get Back prepa-
ran una revetlla per acomia dar 
el 2010 el 31, a les 00.30h. Les 
entrades anticipades es poden 
comprar a la perruqueria Mes-
tres, al Rebost de l’Àpat o a 
la secretaria de l’Abi. La Unió 
també farà una festa de Cap 
d’Any amb el DJ Quique el 31 
a partir de les 23h. Les entra-
des es poden adquirir fins al 29 
de desembre a l’entitat. El dia 2 
també ha programat una repre-
sentació especial 30 anys d’Els 
Pastorets (18h) | LG
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La Coral Mare de Déu del Turó va omplir l’església de Santa Engràcia on va actuar amb les corals Giravolt de Montcada i Nou Món del Guinardó

Montcada viu des de fa 
dies l’esperit nadalenc 
amb activitats diverses

L’esperit nadalenc ja fa dies que 
es viu a Montcada i Reixac. Un 
dels actes destacats del progra-
ma va ser el concert de cloenda 
del trentè aniversari de la Coral 
Mare de Déu del Turó el 19 de 
desembre a l’església de Santa 
Engràcia. Més de 300 persones 
van assistir al recital on també 
van actuar les corals Giravolt, 
de Montcada i Reixac, i Nou 
Món, del Guinardó, acompa-
nyades del Quartet de corda 
Armide. “Estem molt contents 
de la resposta de la gent i de 
com va anar la cantada”, ha 
explicat un dels membres de la 
junta, Josep Capella. El moment 
més emotiu del concert va ser 
al final, quan excantaires de la 
Coral van pujar a l’escenari per 
cantar de forma conjunta l’him-
ne na dalenc Adeste Fideles.

Altres activitats. L’Escola Gira-
volt va fer el festival de Nadal 
al Kursaal el 19 de desembre, 
amb força assistència de públic. 
El mateix dia, l’AV de Font Pu-
denta va donar la benvinguda 
al Pare Nöel, que va recórrer els 
principals carrers del barri reco-
llint les cartes dels més petits. 
El Centre Cívic l’Alzina va or-
ganitzar una Fira de Nadal a la 
plaça del Poble amb parades de 
venda d’artesania i un especta-
cle infantil. Per la seva banda, el 
Club Unió Escacs Montcada va 

celebrar el torneig de Nadal que 
va comptar amb la participació 
d’una trentena de persones. Fins 
al 6 de gener es pot visitar l’ex-
posició de l’Agrupació de Pesse-
bristes al vestíbul de l’Església 
de Santa Engràcia. A més de 
les escenes bíbliques, la mostra 
també recull altres estampes tí-
piques de les festes, “amb una 
estètica més moderna i nous 
materials”, ha explicat el presi-
dent de l’entitat, Albert Grau.

El concert de la Coral va atraure més de 300 espectadors

A dalt, un dels pessebres de l’exposició que hi ha a l’església. Abaix, el torneig d’escacs de Nadal

TRAdICIONS

Laura Grau | Montcada
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A dalt, alumnes de l’escola Giravolt i, abaix, el Pare Nöel saludant nens de la Font Pudenta

El moment més 
emotiu del concert 
va ser la cantada de 
l’himne Adeste Fideles
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Per a Mònica Esbert (Barcelona, 
1971) l’escriptura va començar 
com una afició i s’ha convertit 
en una passió, sobretot arran 
dels diversos premis literaris que 
li han permès publicar des del 
2000 i fins a l’actualitat quatre 
novel·les, l’última de les quals, 
El silenci sota l’aigua (Editorial 
Montflorit, 2008), va presen-
tar a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada el 21 de desembre. 

Argument. Es tracta d’una novel-
la d’intriga que indaga sobre les 
parts fosques de l’ésser humà 
mitjançant una trama en què 

conflueixen sis personatges i 
on es barregen els amors im-
possibles, les obsessions i les 
proposicions deshonestes. “És 
una obra coral on intento 
enganxar el lector des del co-
mençament fins al final”, va 
dir l’autora, gran consumidora 
de cinema i teatre, i no tant de 
literatura. Esbert va reconèixer 
que les seves novel·les són molt 
cinematogràfiques, “en el sentit 
que contenen molts diàlegs i 
poques descripcions”. L’autora 
va afirmar que tots els seus per-
sonatges són fruit de la invenció, 
“tot i que sempre aprofites ex-
periències pròpies i alienes”. 

L’autora d’‘El silenci sota l’aigua’, Mònica Esbert, amb Joan Lluís Giménez, de la Biblioteca

lITERATURA

Laura Grau | Montcada

La Fundació Cultural Montcada ha publicat el nú-
mero 21 de la revista ‘Quaderns’, que inclou un 
article sobre l’epidèmia de tifus que va viure Mont-
cada l’any 1951. Aquesta edició, amb més pàgines, 
també parla de la tradició del tió i la festa del Nadal  
a Montcada i inclou un reportatge fotogràfic sobre el 
riu Ripoll. L’entitat, que al 2011 celebra el seu 25è 
aniversari, està preparant el programa d’actes, “que 
està obert a les propostes dels socis i supeditat 
al pressupost”, segons va dir la presidenta, Núria 
Cervera durant la presentació, el 15 de desembre.
Un dels objectius és augmentar el nombre de socis 
de 150 a 200 | RJ

La fundació Cultural publica 
el número 21 de ‘Quaderns’
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HOmENATGE

Xavier fàbregas, nou català il·lustre 
del Camí del Degotalls de Montserrat
El medalló de bronze de l’erudit s’ubica entre els de pompeu Fabra i Josep M. Folch i Torres 

L’erudit, dramaturg i crític tea-
tral, Xavier Fàbregas (Mont-
cada i Reixac, 1931-Palerm, 
1985), ocupa un lloc propi a la 
galeria de personalitats il·lustres 
de la cultura catalana que hi ha 
a Montserrat, coneguda com 
el Camí del Degotalls. El me-
dalló de bronze amb el retrat 
de Fàbregas, obra de l’artista 
Mariona Millà, s’ha col·locat 
entre el filòleg Pompeu Fabra i 
l’escriptor Josep M. Folch i Tor-
res. L’acte d’inauguració, fet el 
18 de desembre, va ser presidit 
per l’Abat de Montserrat, Josep 
M. Soler, i va comptar amb la 
presència d’una trentena de fa-
miliars i amics de l’intel·lectual.  
Representants de la Fundació 
Cultural Montcada, dipositària 
de part del llegat de l’autor, tam-

bé van assistir a l’acte. Segons 
la presidenta, Núria Cervera, 
“la seva tasca com a investiga-
dor de les arrels culturals del 
país mereix aquest reconeixe-
ment”. La filla de l’autor, M. 

Rosa Fàbregas, que hi va acudir 
amb dues nétes de Fàbregas, 
Jade i Júlia, també es va mos-
trar satisfeta amb l’homenatge, 
promogut per la vídua, Maryse 
Badiou.

D’esquerra a dreta, Jade i Júlia, nétes de l’autor, M. Rosa, la seva filla, Maryse Badiou i l’Abat
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Mònica Esbert indaga 
sobre la part més fosca 
dels éssers humans
‘El silenci sota l’aigua’ es va presentar a la Biblioteca Elisenda
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PUblICACIÓ mUNICIPAl

Les imatges de dotze montcadencs 
il·lustren el nou calendari municipal 
L’almanac i la guia-agenda es poden aconseguir gratuïtament a la Casa de la Vila o a l’auditori

La Casa de la Vila i a l’Auditori 
són els punts de recollida del ca-
lendari munici pal   i la guia-agen-
da 2011, que es van presentar el 
16 de desembre, amb la presèn-
cia d’autoritats municipals i de 
bona part dels autors de les imat-
ges que il·lustren l’almanac, es-

collides en el marc d’un concurs 
en què van participar 35 mont-
cadencs. Les 12 fotografies,  una 
per a cada mes de l’any, reflec-
teixen diferents indrets del mu-
nicipi i pertanyen a Carla Boix 
–que també il·lustra la portada– 
Eduardo Fernández, Albert Vi-
lagut, Ainhoa Ferrer, Francisco 

Duarte, Carolina León, María 
Urrero, Jorge Antonio Carreño, 
María Sánchez, Francesc López, 
Òscar Oliva i Joan Asbert. Els 
organitzadors van mostrar la 
seva satisfacció per la resposta al 
concurs que s’ha convocat per 
primera vegada i que es tornarà 
a fer l’any vinent.

L’autora de la foto de portada, Carla Boix, en primer terme, amb la resta d’autors, l’alcaldessa M. Elena Pérez el regidor Sergio Hermoso.

Laura Grau | Can Sant Joan
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Els cursos de 
nivell bàsic 
de català es 
mantindran 

En el moment de tancar aques-
ta edició la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), 
ha confirmat que els cursos 
de català de nivell bàsic del 
Servei Local de Català (SLC), 
que van començar a l’octubre, 
continua ran fins al juny. La 
continuïtat d’aquesta forma-
ció ha estat penjant d’un fil a 
causa de les mesures de con-
tenció pressupostària. Els cur-
sos els financien  conjuntament 
el Consorci de Normalització 
Lingüística i l’Ajuntament.

Noves fòrmules. Morral ha mani-
festat la voluntat de mantenir 
l’aportació de 50.000 euros “i 
garantir que es facin el mà-
xim número de cursos, apro-
fitant altres recur sos com l’Es-
cola d’Adults o els programes 
d’acollida dels nouvinguts”. 
Actualment el SLC té una llis-
ta d’espera formada per una 
cinquantena de persones que 
demanden cursos de formació 
i que s’han de derivar a altres 
municipis per manca d’oferta. 

Nova edició 
del concurs 
de cartells de 
festa major

Laura Grau | Montcada El 10 de gener s’obre el ter-
mini per presentar treballs al 
23è concurs de cartells de fes-
ta major que convoca l’Ajun-
tament. El jurat concedirà un 
primer premi, dotat amb 800 
euros, i tres accèssits, amb 150 
euros cadascun. La mida del 
cartell haurà de ser DIN A3 i 
es podran utilitzar un número 
il·limitat de tintes, preferible-
ment planes. Els treballs s’han 
de lliurar a l’OAC de l’Ajunta-
ment fins a l’11 de febrer | LG

L’Abi fa sessions 
de cinema per al 
públic infantil
Els dies 29 de desembre i 3 de 
gener l’Abi ha programat el 
passi de dos films per a nens a 
partir dels cinc anys a la sala po-
livalent. Es tracta ‘Caçadors de 
dracs’ i ‘Arthur i els Minimoys’ 
(16h). Els dies 26 de desembre, 
2 i 6 de gener el cafè de l’entitat 
convoca tres sessions  de quin-
tos, el tradicional joc d’atzar 
català | LG
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La fotògrafa montcadenca, Sa-
manta del Río, ha superat amb 
nota el repte de traduir en imat-
ges els pensaments d’Elisa Riera. 
Així ho creuen l’autora dels tex-
tos que han inspirat les imatges i 
el públic que va omplir el 14 de 
desembre la sala d’exposicions 
de la Casa de la Vila per assis-
tir a la inauguració de la mos-

tra ‘Miratges’, el debut d’aquest 
nou tàndem creatiu. Riera, que 
ja ha format duet amb altres ar-
tistes en anteriors exposicions, 
va qüalificar de “gratificant i 
enriquidor” poder treballar en 
equip. Del Río, per la seva ban-
da, considera un “privilegi ha-
ver compartit aquest projecte 
amb una persona a la qual 
admiro des de fa anys”.

D’altra banda, Riera ha guanyat 
l’onzè Premi de Poesia de Tar-
dor que convoca la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya dedicat enguany al 
poeta Miguel Hernández. Riera 
va obtenir el premi amb un recull 
de poemes breus titulat ‘Endins 
de mi’. El certamen va comptar 
amb la participació de 65 autors 
d’arreu de l’estat espanyol.

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

PINTURA I fOTOGRAfIA

Samanta del Río tradueix en imatges 
els versos de la poetessa Elisa Riera
La mostra es pot visitar a la sala d’exposicions de la Casa de la Vila fins al proper 16 de gener

Els alumnes dels cursos 
de pintura que Rosa Rafe-
cas imparteix al Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina 
mostren les seves obres a 
la sala Sebastià Heredia del 
Kursaal fins al 9 de gener. El 
18 de gener els alumnes de 
pintura de l’altre Casal, el 
del Parc Salvador Allende, 
també faran una exposició 
a la Casa de la Vila | LG

> El Casal de la Mina exposa pintures al Kursaal

Després d’un temps d’inactivitat per problemes pressupostaris, el 
Patronat de la Fundació Joan Capella –reunit el 2 de desembre a la 
Casa de la Vila– ha decidit reprendre la programació prevista abans de 
l’aturada. El principal objectiu per al 2011 és preparar una exposició 
retrospectiva de la trajectòria artística del pintor montcadenc. La mos-
tra estarà formada per obres del fons d’art que gestiona l’organisme  i, 
després d’estrenar-la a Montcada, la intenció és que itineri per dife-
rents sales i municipis de Catalunya | LG

> La fundació Capella reprèn la programació
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Laura Grau | Montcada
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el retro-visor
Núria Riera

Trenta anys després de la prime-
ra representació d’Els Pastorets 
a La Unió, l’entitat de Mas Ram-
pinyo prepara un recull dels dos 
espectacles més significatius de 
la seva trajectòria: Els Pastorets 
Catalans, del Lluís Millà i Els Pas-
torets o L’Adveniment de l’infant 
Jesús, de Josep Maria Folch i Tor-
res. L’obra es podrà veure el 2 de 
gener, a les 18h, al teatre de La 
Unió i la recaptació de les entra-
des, al preu de 5 euros, es lliurarà 
íntegrament a la Marató de TV3. 

Bona resposta. Per commemorar 
l’efemèride La Unió va fer una 
crida fa mesos a tota la gent que 
havia participat en alguna edició 
d’Els Pastorets. “La resposta ha 
estat bona i comptem amb una 
quarantena d’actors de diferents 
edats”, ha explicat Jordi Escrigas, 
qui s’ha fet càrrec de la direcció. 
És important la participació de la 

majoria d’actors que van prota-
gonitzar la primera representació 
del 1980, promoguda per Salva-
dor Picas, que es va encarregar 
de buscar el quadre escènic i els 
tècnics. L’any següent es va con-
solidar el Grup de Pastorets com 
una secció més de l’entitat. Al 
1981 i de la mà de Joan Capella, 
es va representar una versió lliu-
re de l’obra titulada Els nostres 

Pastorets. L’espectacle no només 
s’havia fet a La Unió, sinó també 
al teatre de La Salle i al col·legi 
Mitja Costa. Actors de les dife-
rents edicions protagonit za ran 
un espectacle únic,  “que manté 
característiques de la primera 
funció, però inclou novetats com 
els balls dels dimonis, a càrrec 
del gimnàs Jym’s i l’escola Eva 
Nieto”, ha avançat Escrigas.

Trenta anys fent ‘Els pastorets’ 
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Segona representació de l’obra ‘Els Pastorets’ feta l’any 1981 a la sala d’actes  de La Unió

El 2 de gener La Unió farà una representació que reuneix actors de les diverses edicions

PINTURA I fOTOGRAfIA

Una mostra que uneix 
l’amistat i l’esperit creatiu 
Marcos, para i Guerrero exposen conjuntament a l’auditori

L’amistat i l’esperit creatiu són 
els dos motius que van impul-
sar els pintors Benito Marcos 
i Miguel A. Para i el fotògraf 
Juan Guerrero a muntar una 
exposició conjunta de pintura i 
fotografia. La mostra completa 
es va estrenar l’estiu passat al 
monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra (Badalona) i, en una 
versió més reduïda, es pot veu-
re a l’Auditori fins al 9 de ge-
ner. La inauguració es va fer el 
2 de desembre amb la presèn-

cia dels tres artistes, veïns de 
Santa Coloma de Gramenet, i 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU). “Muntar l’ex-
posició va  ser l’excusa per 
passar més estones junts, així 
de senzill”, va explicar Para. 
Marcos va guanyar el Premi 
de Pintura Juan Ramón Ma-
soliver al 1996, certamen en 
què Para va resultar finalista 
al 2004.  Guerrero, habitual de 
diaris com El País i El Periódico,  
ha exposat en anteriors ocasi-
ons al municipi. 

Marcos, Guerrero i Para, posant davant una de les obres de l’exposició que acull l’Auditori
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Laura Grau | Montcada

Salvador Picas va 
ser el promotor 
de la primera 
representació
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pEDRO gARCíA
L’exjugador de waterpolo 
va explicar al Kursaal com 
sortir de les drogues

fUTBOL SALA
L’FS Mausa perd contra els equips 
de dalt i ja és a vuit punts del primer 
classificat de Primera B 

pàg. 30 pàg. 28 

fUTbOl

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’Ef Montcada 
tanca l’any amb 
una victòria 
contra el Soses  

L’equip femení de l’EF Mont-
cada ha confirmat la seva ra-
txa ascendent de joc i resultats 
amb un nou triomf. Les noies 
d’Antonio Moya van guanyar el 
Soses Femení, el cuer del Grup 
Segon de Primera Divisió, per 
4-1, a la darrera jornada del 
2010. Les montcadenques van 
sentenciar el matx a la primera 
part, tot i avançar-se el rival en 
el marcador als minuts inicials. 
“Hem acabat l’any molt bé, 
estic content perquè l’equip 
va millorant i això es nota al 
terreny de joc”, ha indicat el 
tècnic. Durant aquest mes de 
desembre, l’equip femení va 
començar amb una golejada 
al Palau Anglesola per un con-
tundent 9-0. El dia 8, el conjunt 
local va jugar el matx ajornat 
al camp del Cerdanyola, on va 
caure derrotat per 2-1. D’altra 
banda, al darrer partit de l’any 
a domicili, les noies d’Antonio 
Moya van perdre al camp del 
Pardinyes de Lleida per 5 a 2.

El femení ha acabat el 2010 amb bon peu
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Modesto ‘Tato’ Sanchís dirigeix 
el CD Montcada des del maig 
del 2009. Després de tres mesos 
sense fer declaracions, concedeix 
una entrevista a fons a La Veu.
La crítica als arbitratges va 
centrar l’entrevista que va te-
nir amb el president de la Fe-
deració Catalana, Jordi Casals. 
Quina és la seva preocupació?
L’arbitratge ens ha privat de su-
mar 6 o 7 punts, amb actituds 
descarades que han indignat 
l’entorn del club. Ens preocupa-
va també pensar que Jordi Casals 
hagués rebut algun tipus de pres-
sió extraesportiva per tot el que 
va passar la temporada passada. 
Ell ens ha assegurat que ni ho ac-
ceptaria ni ho permetria.
Quina és la situació econòmica 
del CD Montcada?
Vivim amb cautel·la. Tenim un 
deute de 35.000 euros amb els 
jugadors de l’any passat i, tard 
o d’hora, l’eixugarem. Ens falta 
l’aportació important d’algun 
patrocinador com Alcaraz, però 
confiem en la paraula donada. 
També hem sabut generar més 
recursos amb l’increment de 
col·laboradors comercials. 
I l’extraesportiva?
A dia d’avui, hi ha calma. El club  
funciona d’una forma completa-
ment transparent i no hi ha nin-
gú que mogui per darrere els fils, 
com es feia abans. És la filosofia 

de treball que hauria d’haver pre-
sidit sempre aquesta gran institu-
ció i crec que la directiva actual 
n’és un bon exemple. Els diners 
en aquesta vida no ho són tot. 
Hem demostrat que amb ganes, 
il·lusió i molt de sacrifici podem 
anar amb el cap ben alt.
Però el seu neguit va més en-
llà?
A tots aquells que no volen que el 
club refloti i als que estan esperant 
per ocupar la presidència, els diria 
que esperin per assumir el càrrec 
i que continuïn a l’espera, com a 
mínim, fins a l’abril de 2012.
Amb quin desig pel club tanca-
ria el 2010?
Que el primer equip faci una 
excel·lent segona volta i mantin-
gui la categoria a Primera Cata-
lana i que el juvenil aconsegueixi 
l’ascens a Preferent, encara que 
fos un cop fort per a alguns. 

Lluís Maldonado | Montcada

fUTbOl. PRImERA CATAlANA

Sanchís: “El club ara és transparent 
i ningú no mou cap fil per darrere”
El president de l’entitat parla amb ‘La Veu’ sobre la situació esportiva, social i econòmica del CD Montcada
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Modesto Sanchís ‘Tato’, durant una assamblea del CD Montcada feta al juny

  La plantilla tanca el 2010 donant la sorpresa amb una victòria al camp del Guíxols
Els homes que dirigeix Iván Rodríguez 
van protoganitzar la sorpresa de la jor-
nada en superar el Guíxols per 0-1 a un 
camp on encara no havia guanyat cap 
equip aquesta temporada. El triomf té 
un valor afegit, ja que els verds van 
jugar amb un home menys des del mi-
nut 53 per l’expulsió de Víctor per do-
ble targeta. El premi va arribar al minut 
75 amb l’únic gol del matx, aconseguit 
per Jordi Sánchez en aprofitar un refús 
després d’una rematada.

Dedicatòria. La plantilla va dedicar el 
triomf al seu president, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, qui té la mare a l’hospital en 
estat molt greu. “És una gran victòria 
en un camp molt difícil. És una ale-
gria que volem dedicar al nostre 
president perquè està vivint una 
situació familiar molt dolorosa”, ha 
indicat el tècnic. 
Una setmana abans, el CD Montcada 
també va estar a punt de sorprendre el 
Vic, el líder de la categoria que, final-

ment, es va endur el triomf de l’estadi 
de la Ferreria per 1-2 amb dos gols dels 
osonencs a l’inici de la segona meitat. 
Els verds van exhibir un bon nivell de 
joc i van plantar cara al primer classi-
ficat que, en paraules de Miki –l’autor 
del gol montcadenc– va fer ben poca 
cosa a part dels dos gols, un en fora 
de joc”. Rodríguez va manifestar que 
“El rival només es va dedicar a espe-
cular”. La mala notícia del partit va ser 
la lesió del juvenil Albert | SA 
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Els montcadencs han sumat tres victòries consecutives amb el Blanes, el Figueres i l’artés

El Valentine ha posat el punt i 
final al 2010 de la millor manera 
possible. Els montcadencs han 
confirmat aquest mes de desem-
bre la seva remuntada a la lliga 
amb tres victòries consecutives 
–Adepaf de Figueres (70-77), 
Blanes (84-72) i Artés de Man-
resa (88-82)– que l’han situat a 
la setena posició del Grup Segon 
de la Copa Catalunya a tan sols 
un triomf dels dos primers clas-
sificats: el Sant Josep de Badalo-
na i el Sant Adrià del Besòs. 
Els homes de Boris Balibrea su-
men 8 victòries i 5 derrotes em-
patats amb el Montgat, el Santa 
Coloma, el Blanes i el Mingue-

lla. “L’equip està treballant 
molt bé i sempre ho dóna tot. 
El fet de guanyar ens aporta 
confiança en la feina del dia a 
dia”, ha manifestat l’entrenador, 
qui té molt clar que el primer ob-
jectiu continua sent aconseguir 
la permanència a la categoria, 
assolida la temporada passada. 
“És una lliga molt llarga i 
igualada, hem de seguir llui-
tant així”, opina Balibrea, qui 
agraeix “el gran esforç de la 
plantilla”. 
Els bons resultats van acompan-
yats d’una millora en el joc dels 
montcadencs, que han donat un 
gir de 180 graus a la dinàmica 
del grup des que Balibrea és a la 

banqueta, a partir de mitjan del 
mes d’octubre. Des de llavors, el 
conjunt local només ha perdut 
en el debut del tècnic al capda-
vant de la plantilla i a la pista del 
Montgat. 

Reforç. El Valentine ha incorpo-
rat aquest mes el pivot José Mi-
randa, de 2’04 metres d’alçada i 
34 anys, que ja ha debutat amb 
l’equip en la recta final d’aquest 
any i, segons el cos tècnic, s’ha 
adaptat molt bé al grup. “La 
seva aportació està sent molt 
important”, ha dit Balibrea. El 
club no té previst fer cap més fi-
txatge i dóna ja per tancada la 
plantilla.

bÀSqUET. COPA CATAlUNYA

El Valentine es col·loca a tan sols 
un triomf del primer classificat

El Sant Joan reforça la plantilla per 
intentar superar la crisi de resultats

fUTbOl. SEGONA TERRITORIAl

La UE Sant Joan At. ha co-
mençat a posar solucions per 
intentar superar la ratxa negati-
va de resultats que ha sumat en 
la recta final del 2010. La Unió 
ha incorporat tres fitxatges –els 
migcampistes Jimmy i Carlos i el 
davanter Mauro– amb l’objectiu 
de reforçar una plantilla que, des 
del començament de temporada, 
el tècnic, Osvaldo Leboso, ha 
reiterat que era una mica justa 
d’efectius. Els resultats no han 
acompanyat els montcadencs a 
les últimes tres jornades, que van 
empatar a un al camp del Saba-
dellenca i van perdre de forma 

contundent a casa contra el Pa-
jaril de Ripollet per 2-6 i davant 
del Parets, el cuer, per 2-1. El 

Sant Joan es troba a la dotzena 
posició amb 17 punts, a tres del 
descens compensat.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Valentine ha donat un gir de 180 graus que l’ha situat a tan sols un triomf del líder

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Els montcadencs han perdut els dos últims partits contra el pajaril (2-6) i el parets (2-1)

Sílvia Alquézar  | Redacció

La UD Santa María continua 
llançat al Grup Dissetè de Terce-
ra Territorial. Els locals es troben 
al segon lloc amb 28 punts, a dos 
de diferència del líder, el Chacari-
ta, i amb un partit menys, el que 
es va suspendre al minut 45 con-
tra el Parera amb el resultat de 
0-1. El comitè de competició ha 
sancionat el club local amb una 
multa i ha determinat jugar els 
minuts restants perquè el causant 
dels aldarulls va ser un aficionat 
montcadenc. “Hem interposat 
un recurs perquè nosaltres no 
podem controlar el que facin 
els nostres seguidors fora del 
recinte esportiu on va succeir 
l’aldarull”, ha indicat el presi-

dent, Francisco Romero, qui ha 
lloat la plantilla “pel gran treball 
que està fent”.

El Santa María acaba el 
2010 en segona posició 

fUTbOl. TERCERA TERRITORIAl

Pilar Abián  | Montcada

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

El Santa María segueix lluitant pel lideratge El Sant Joan ha fitxat tres jugadors per intentar aixecar-se i remuntar posicions a la taula
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Els locals, castigats per les lesions, han caigut contra els tres rivals directes de dalt

L’FS Mausa no ha pogut tancar 
l’any amb un bon sabor de boca, 
ja que els montcadencs han perdut 
a les darreres setmanes contra els 
tres primers classificats, rivals di-
rectes en la lluita per l’ascens de 
categoria. Els locals, dirigits per 
Juan Antonio Jaro, han caigut da-
vant del Montsant (4-3), el Ràpid 
Santa Coloma (4-5) i l’Arenys de 
Munt (8-2), primer, segon i tercer, 
respectivament. Les derrotes han 
situat el Montcada a la quarta 

posició del Grup B de Primera B 
amb 19 punts, a 8 de desavantatge 
respecte el lideratge. L’única ale-
gria enmig d’aquesta ratxa nega-
tiva de resultats va ser la victòria 
a casa davant del Palau Solità i 
Plegamans per 6-1. 

Balanç. El Mausa va començar 
bé la temporada, però la derro-
ta de Mataró ha estat un punt 
d’inflexió en la seva trajectòria. 
“Se’ns han anat lesionant juga-
dors, alguns d’ells molt impor-

tants, perquè m’he quedat sense 
cap tancament”, opina el tècnic, 
qui considera que també “ha 
canviat l’actitud dels jugadors”. 
L’entrenador ha avançat que la 
plantilla es reforçarà amb un pa-
rell d’incorporacions per suplir les 
baixes per lesió, ja que algunes es 
preveuen de llarga durada. “Apro-
fitarem el Nadal per carregar 
piles i començar l’any amb un 
esperit guanyador”, ha dit Jaro, 
qui  reconeix que els jugadors es-
tan “moralment tocats”.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

fUTbOl SAlA. PRImERA b

El Mausa cau amb el primer i 
ja és a vuit punts del lideratge

La Salle masculí podria acabar la primera volta al cinquè lloc si venç al matx ajornat

L’equip femení de La Salle Iste ha 
perdut la imbatibilitat i el lideratge 
al Grup B de Primera Catalana 
després d’encaixar dues derrotes 
consecutives contra el nou líder, 
l’OAR Gràcia de Sabadell, per 
20 a 23, i davant del Cornellà, el 
tercer classificat, per 24 a 22. Les 
locals han acabat la primera volta 
de la lliga a la segona posició amb 
14 punts, a dos de diferència de les 
saballenques i a dos d’avantatge 
respecte les del Baix Llobregat, tot 
i que aquesta classificació podria 
variar ja que els seus rivals direc-
tes tenen un partit ajornat. “El 

dia de Cornellà no vam fer un 
bon partit; contra l’OAR vam 
millorar molt, però les exclu-
sions van decantar la balança a 
favor de les visitants”, explica la 
jugadora Núria Sánchez.

Sènior masculí. La Salle també ha 
tancat la primera volta de la Lli-
ga Catalana. Els homes de Dídac 
de la Torre es troben a la setena 
posició amb 13 punts i un partit 
ajornat que es jugarà el 8 de gener 
a la pista del Manyanet, el vuitè 
classificat amb un punt menys que 
els montcadencs. A les darreres 
jornades, el conjunt montcadenc 

va vèncer el Cardedeu per 26 a 
33, però va caure derrotat con-
tra el Poblenou per 35 a 41 en un 
matx en què La Salle “va jugar 
un dels seus pitjors de la tempo-
rada”, reconeix l’entrenador, qui 
considera que seria molt impor-
tant endur-se el triomf contra el 
Manyanet per pujar a la cinquena 
posició “i complir així l’objectiu 
d’estar entre els cinc primers de 
la categoria”. Les competicions 
del conjunt masculí i femení no 
es reprendran fins al 16 de gener. 
Les noies rebran la visita del Bar-
berà, mentre que els nois jugaran 
a Pardinyes.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANdbOl

La Salle Iste perd la imbatibilitat 
contra els primers classificats
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El Mausa ha ensopegat a les últimes jornades contra els tres primers classificats de Primera B

Fo
to

s:
 s

an
ti

 r
o

m
er

o

La Salle masculí –a dalt– ha acabat l’any amb victòria, mentre que el femení ha perdut a casa

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, celebrarà 
durant el 2011 el seu 25è ani-
versari. L’entitat ha organitzat 
un seguit d’activitats per com-
memorar l’efemèride que farà 
públiques en un acte el dia 11 de 
gener a la Fundació Cultural, a 
les 19.30h. 
D’altra banda, la primera excur-
sió del nou any serà la cinque-
na etapa de la Ruta dels Tres 
Monts, que tindrà lloc el dia 15, 
de 24 quilòmetres, un desnivell 
de 1.089 metres i amb una dura-
da aproximada de sis hores i mit-

ja. La sortida començarà a les 8h 
de l’escola La Salle. L’esmorzar i 
el dinar seran de motxilla. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a la botiga Vilarrasa 
Homes –carrer Major, 69.
El Cim també ha volgut destacar 
que a partir d’ara es veurà obli-
gat per normativa a demanar a 
tothom que participi en alguna 
de les seves sortides la llicència 
federativa. L’entitat podrà ges-
tionar un permís temporal que 
cobrirà exclusivament l’activitat 
realitzada, que tindrà un cost de 
5 euros i es formalitzarà en el 
moment de la inscripció.

mUNTANYA

La parella formada per Carles 
Cirera i Eva Nieto, del Club En-
dansa de ball esportiu, ha acabat 
en tercera posició al Campionat 
de Catalunya de llatins a la màxi-
ma categoria estatal, disputat els 
dies 18 i 19 a Amposta. D’altra 
banda, Marc Sanz i Elian Nieto 
es van classificar en vuitè lloc 
en la categoria d’alt nivell. Els 
participants van haver de ballar 
samba, txa-txa-txa, rumba bole-
ro, pas doble i jive. El club local 
també ha participat en d’altres 
competicions, fent un bon pa-

per. En categoria internacional, 
Cirera i Nieto van ser cinquens 

a Granollers, on també van 
quedar primers en el grup de 
nacional; van acabar vuitens a 
Platja d’Aro i setens a Milà. A la 
Lliga Catalana, es van classificar 
en segona posició en categoria I 
i II, disputada a Roses i Salou, 
respectivament.
Pel que fa a la parella forma-
da per Enric Trias i Míriam de 
Saint Germain, també del Club 
Endansa, van finalitzar en segon 
lloc a la categoria youth D llatins, 
disputada a Olesa de Montse-
rrat, i tercers a la mateixa cate-
goria en Ball Centre. 

El Club Endansa obté un bronze 
al Campionat català de llatins

bAll ESPORTIU

Sílvia Alquézar  | Redacció
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Nieto i Cirera al podi del Campionat català

El Cim celebrarà el 25è 
aniversari durant el 2011 
Sílvia Alquézar  | Redacció
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bÀSqUET 

fUTbOl SAlA

El sènior B de l’FS Mausa 
es manté imbatut al capda-
vant del Grup Tercer de 
Segona Divisió, amb 25 
punts, a un de diferència de 
l’Arenys de Munt, el segon 
classificat. A les dues últi-

mes jornades del 2010, els 
montcadencs van guanyar 
el Serra Marina a domicili 
per 2-4 i el Racing Pineda 
per 5-0. Els locals només 
han perdut dos punts en 
tot el campionat | SA    

El derbi local de bàsquet en-
tre el CEB Can Sant Joan i el 
sènior B de l’Elvira-La Salle 
va acabar amb victòria per 
als locals per 68 a 54. El pri-
mer quart va acabar amb un 
cert avantatge dels de Can 
Sant Joan per 15-10. Al se-
gon, l’Elvira va fer un parcial 
de 2-9, posant-se els de Mas 
Rampinyo amb una diferèn-
cia de 17 a 19. Després d’un 
temps mort i un petit ajusta-

ment defensiu, el Can Sant 
Joan va reaccionar, acabant 
la primera part 36 a 26. 
A la represa, els locals van 
sortir amb una defensa inten-
sa que els va permetre seguir 
ampliant la diferència fins a 
un 47 a 28. Els de Mas Ram-
pinyo van reaccionar per 
acabar el tercer quart amb 49 
a 39. Al darrer quart, el Can 
Sant Joan va sortir molt con-
centrat per no deixar escapar 
el triomf final.

Els montcadencs van superar el Serra Marina per 2-4

Els locals van superar els de Mas Rampinyo per 68-54

El Mausa B és líder amb 
cap derrota a la lliga

El Can Sant Joan venç 
al derbi amb l’Elvira B> El Can Cuiàs ja és el cinquè de la taula

El Can Cuiàs s’ha consoli-
dat a les posicions privile-
giades de la classificació 
al Grup Quart de Prime-
ra Divisió. Els  homes de 
Matías Ruiz es troben a la 
cinquena posició amb 16 
punts, empatats amb el 
Badia. A les dues últimes 
jornades d’aquest any, els 
montcadencs van empa-
tar a tres gols a la pista del Futsal Tiana –al novè lloc– i van 
guanyar l’Inter Sentmenat, el penúltim de la taula, per 7 gols 
a 5  | SA  

El Mausa B es manté al capdavant de la classificació sense cap derrota 
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> La Salle B, quarta amb 11 punts
L’equip sènior B de La Salle es troba a la quarta posició del 
Grup B de Tercera Catalana amb 11 punts. Els montcadencs 
van guanyar el darrer partit del 2010 davant del Sant Joan 
Despí per 30 a 20, tot i que a la jornada anterior van caure 
contra el Tortosa per 29 a 25 | SA

> L’Ef Montcada perd contra el Sitges 
L’equip sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada va caure derro-
tat a la pista de Les Botigues 
de Sitges, el quart classificat, 
per 3-2. Però, contra el cinquè  
de la taula, l’Spínola, l’Escola 
va empatar a tres gols a casa. 
Els montcadencs han acabat 
el 2010 a la setena posició del 
Grup Quart de Segona Divisió 
amb 13 punts, empatats amb 
la Floresta i l’Arrahona | SA
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> El CK Montcada manté el quart lloc
El Club Korfbal Montcada acabarà l’any al quart lloc de la Lliga 
Nacional, tot i perdre a la darrera jornada contra el Vilanova 
per 21 a 12. Al matx anterior, els locals van superar el Bada-
lona per 13-19 –a la foto, una imatge d’aquest partit. D’altra 
banda, l’AE Montserrat Miró va organitzar el dia 11 a l’escola 
Elvira Cuyàs una jornada per donar a conèixer l’esport | SA
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> Segona trobada amb el grup Catalònia
El Consell Esportiu del Vallès Occidental ha organitzat la segona 
edició de la trobada de bàsquet entre estudiants de secundària i 
persones dels grups ocupacionals amb discapacitat intel·lectual 
del Grup Catalònia, que es van fer en dues sessions el 13 i 16 
de desembre a Cerdanyola. La iniciativa va comptar amb la par-
ticipació de 150 inscrits entre jugadors i professors-monitors dels 
equips dels instituts de diverses poblacions del Vallès Sud entre 
els quals hi van assistir els alumnes del centre de secundària La 
Ferreria. A la foto, alguns dels assistents a la trobada | SA

La piscina de Montcada 
Aqua acollirà el pròxim 15 
de gener la primera jorna-
da del Campionat Comar-
cal de Natació, organitzat 
pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental Sud jun-
tament amb els municipis i 
els clubs de la demarcació. 
La competició s’adreça a 
nedadors entre les catego-
ries prebenjamí i cadet. A 
la prova local, els partici-
pants hauran de competir 
en les modalitats de papa-
llona i lliure. A cada jor-

nada també hi haurà una 
prova de relleus. L’Escola 
de Natació de Montcada i 
Reixac competirà enguany 
amb prop d’una trentena 
de nedadors de totes les 
categories.
Les competicions següents 
tindran lloc el 5 de febrer a 
Barberà, el 26 de febrer a 
Cerdanyola, el 19 de març 
a Badia i la gran final co-
marcal serà enguany el 9 
d’abril a Ripollet. La final 
territorial es disputarà el 
14 de maig i la final nacio-
nal, el dia 28.

Montcada Aqua acull  
la primera jornada

COmARCAl dE NATACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada comptarà enguany amb una trentena de nedadors al comarcal 
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> Classes d’escacs al pavelló M. poblet
La UE Montcada organitza un curs d’escacs al pavelló Miquel 
Poblet entre els mesos de gener i maig. Hi haurà un nivell 
d’iniciació i un altre d’avançat. Les sessions es faran els dimecres 
i els divendres de 17.30h a 18.30h. Les inscripcions es poden 
fer al mateix club abans de començar la classe. També hi ha 
possibilitat d’obrir grups a d’altres instal·lacions | SA
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L’Espai Kursaal es va om-
plir de gom a gom el 22 
de desembre per conèixer 
l’experiència de l’exjuga-
dor de waterpolo Pedro 
García Aguado, que ho va 
aconseguir tot en el món de 
l’esport però que, com va 
explicar durant la seva xer-
rada, “les drogues em van 
robar els millors anys de 
la meva vida i no ha es-
tat fins ara que he pogut 
gaudir dels meus èxits es-
portius”. 

Rehabilitació. Aquest cam-
pió olímpic i del món va 
abandonar la seva carrera 
com a esportista d’elit al 
2003, quan va ingressar en 
una clínica per desintoxicar-
se. Una vegada recuperat, 
García es dedica a explicar 
les seves vivències a d’altres 
persones, sobretot joves, 

per evitar que caiguin en 
el món de la drogoaddicció. 
L’exwaterpolista compa-
gina aquesta feina amb el 
seu treball com a coach als 
programes de Cuatro TV, 
Hermano Mayor i Campamen-
to. La conferència, organit-
zada per l’Institut Munici-

pal d’Esports i Lleure, va 
comptar amb l’assistència 
de l’alcaldessa, M. Elena 
Pérez (PSC), qui va recor-
dar que “les drogues redu-
eixin les expectatives de 
futur dels joves i són un 
fracàs per als afectats i les 
seves famílies”. 

Al final de l’acte, García va 
lliurar la meitat del que ha-
via de cobrar per la xerrada  
a Can Sant Joan –600 eu-
ros– a la Fundació Projecte 
Home, una entitat amb seu 
a Vallençana que es dedica 
a la rehabilitació de perso-
nes drogodependents. 

XERRAdA

L’exjugador Pedro García Aguado va firmar exemplars dels llibres que ha escrit sobre com sortir de les drogues

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’excampió de waterpolo va explicar al Kursaal, ple de gom a gom, com va sortir de les drogues

pedro garcía: ‘No he gaudit dels 
meus èxits esportius fins ara”

L’entrenador Xavi garcía fa un clínic 
sobre com gestionar una plantilla

L’entrenador Xavier Gar-
cía, que ha dirigit equips 
com el Manresa d’ACB i 
el Vic a LEB Or, va fer el 
22 de desembre a l’estadi 
de la Ferreria un clínic 
sobre coaching aplicat al 
bàsquet. La sessió, adreça-
da a tècnics de clubs de la 
ciutat, la va organitzar el 
Valentine “amb l’objectiu 
d’ampliar els coneixe-
ments dels nostres en-
trenadors”, ha indicat el 
president del club montca-
denc, Luis Miguel Rodrí-
guez. 
García va centrar la seva 
exposició a donar eines 
per potenciar les habilitats 
comunicatives, de crea-
tivitat, lideratge i gestió 
d’un equip. “Intentem 
millorar en competèn-
cies claus com la relació 
interpersonal, l’empatia 

o la intel·ligència emo-
cional”, va dir García. 
El Valentine té previst or-
ganitzar un altre clínic du-
rant el mes de gener a cà-
rrec de l’exentrenador del 
Joventut de Badalona, Sito 
Alonso, que ja ha fet diver-
ses sessions d’entrenament 
amb alguns equips del 
planter del club. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

>  El club acomiada el 2010 
amb una festa per al planter 
El Valentine va organitzar el 23 de desembre una festa del 
bàsquet per a tots els equips del planter que va consistir en 
un seguit de partits contra els conjunts del Círcol Catòlic de 
Badalona. L’activitat va tenir lloc a les instal·lacions esporti-
ves de la Zona Centre en horari de matí i tarda | SA

L’entrenador Xavier García

bÀSqUET. VAlENTINE mONTCAdA

La sessió s’ha fet el 22 de desembre a l’estadi de la Ferreria amb l’assistència d’una vintena de persones
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ATlETISmE

La JAM fa tres podis al cros de 
Mas Duran del Circuit Comarcal 

La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) va aconseguir 
tres podis al cinquè cros 
del Circuit Comarcal del 
Vallès Occidental, disputat 
l’11 de desembre a Mas 
Duran amb una participa-
ció de més de 200 atletes 
de la demarcació. Els mi-
llors classificats locals van 
ser els infantils Yeli Sagna i 
Joan Riera –primer i segon, 
respectivament– i la també 
infantil Paula Molina, que 
va entrar en tercer lloc. 

Més resultats. També van 
participar el prebenjamí 
Pau Millán (12); els benja-
mins Lucía Navarrete (12), 
Hugo Carreras (9) i Joan 
Millán (19); l’aleví Gyan 
Polo (16); i els infantils 
Usha Polo (8), Edith Salva-
dor (9), Marc Gómez (10), 
Marc G. Gerbolés (9) i els 

cadets Óscar Rodríguez (7), 
Raúl Sánchez (8) i Víctor 
Esapa (6). La JAM va pren-
dre part el dia 19 al cros de 
Caldes de Malavella, en 
què destaca el primer lloc 
de Sagna, el quart de Riera, 
el cinquè de Paula Molina 
i el setè del júnior Aitor 
Martín.

Sílvia Alquézar | Redacció

El millor classificat montcadenc va ser l’atleta infantil Yely Sagna, que va acabar en primera posició

La boira va ser una de les protagonistes el dia 11 a Mas Duran durant les diferents proves del cros comarcal
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Els equips juvenils del CD 
Montcada i l’EF Montca-
da han acabat el 2010 amb 
una ratxa ascendent, enca-
denant diverses victòries 
consecutives. El conjunt 
verd, que juga al Grup 
Setè de Primera Divisió, es 
troba a la tercera posició 
amb 27 punts. Als últims 
tres enfrontaments, el CD 
Montcada va guanyar el 
Lliçà per 3-0, va vèncer 

al camp del Santa Perpè-
tua per 1-5 i a casa contra 
l’Ametlla per un contun-
dent 7-0. Pel que fa l’equip 
de l’EF, els nois de Manuel 
Jiménez són els actuals lí-
ders del Grup 25 de Sego-
na Divisió amb 25 punts. 
A les darreres jornades de 
l’any, l’Escola va superar 
el Lourdes de Mollet per 
0-3, va golejar la Llagosta 
per 1-5 i va guanyar el Lle-
rona per 4-0.

L’Ef i el CD Montcada 
acaben l’any en ratxa

fUTbOl JUVENIl

Sílvia Alquézar | Redacció

Dues jugadores de Mont-
cada participaran als cam-
pionats d’Espanya per 
seleccions que es disputa-
ran la primera setmana de 
gener. Es tracta de la juve-
nil Patrícia Espínola, que 
repeteix convocatòria amb 
el combinat català, amb el 
qual es va proclamar l’any 
passat campiona estatal en 
categoria cadet. El torneig 
juvenil tindrà lloc a Lleó. 

El calendari. La pivot mont-
cadenca, de la Fundació 
BM Granollers, debutarà a 
la primera fase el dia 4 con-
tra Castella-La Manxa i, el 
dia següent, jugarà davant 
d’Extremadura. Espínola, 
de 16 anys, gaudeix d’una 
beca del Pla de Millora 
de l’Handbol Femení que 
atorga la Federació Catala-
na en el marc del Consell 
Català de l’Esport.
L’altra jugadora local que 
defensarà la samarreta ca-

talana és la infantil Paula 
Julià, de La Salle Mont-
cada. El campionat tindrà 
lloc a Cáceres en les ma-
teixes dates que el juvenil. 
El dia 4, el combinat català 
s’enfrontarà a la selecció 
de Canarias, a la jornada 
següent es veurà les cares 
amb Astúries i, al darrer 
matx de la primera ronda, 
jugarà contra l’equip de 
Madrid.

Dues jugadores locals 
als tornejos estatals

HANdbOl 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els karateques de les diferents escoles de Montcada durant l’exhibició al pavelló Miquel Poblet
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Patrícia Espínola és enguany juvenil  

El Club Shi-kan exhibeix el 
seu potencial a nivell escolar  

El pavelló Miquel Poblet 
es va tenyir de blanc en 
l’exhibició organitzada pel 
Club Shi-kan de karate el 
12 de desembre. Els pro-
tagonistes van ser els prop 
de 300 escolars que parti-
cipen en les activitats ex-
traescolars, a més dels inte-
grants de l’entitat. Durant 
més d’una hora, els infants 

van oferir als familiars i 
amics que omplien de gom 
a gom el recinte esportiu 
alguns dels exercicis de 
“disciplina, concentració 
física i respecte” que re-
presenta el karate, tal com 
ho va expressar el director 
tècnic del club montca-
denc, Miguel Franco, que 
va actuar com a mestre de 
cerimònies. 

També hi van assistir 
a la presentació el fun-
dador del club Shi-kan, 
José Rodríguez, el regi-
dor d’Esports, Juan Parra 
(PSC), i l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), qui 
va reconèixer els èxits del 
club i la gran contribució 
dels valors que encarna 
del karate, “allunyats de 
la força i l’agressivitat”. 

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

KARATE

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

La montcadenca Paula Molina durant la cursa infantil a Mas Duran
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L’equip aleví de l’FS Mau-
sa es troba al novè lloc de 
la Divisió d’Honor amb 17 
punts. Els montcadencs, 
dirigits per Francisco Sala-
zar, van golejar el Premià 
per 2-15 però, a les dues 
últimes jornades, van cau-
re contra el Barça (14-0) i 
Les Corts (0-15), el primer 
i el segon classificats res-
pectivament. L’objectiu de 
la plantilla és seguir tre-
ballant en la mateixa línia 
per acabar la temporada 
en una posició còmoda.

fUTbOl SAlA

L’aleví del 
Mausa és al 
novè lloc

L’aleví va perdre contra Les Corts  

El juvenil del CD Montcada lluita aquesta temporada per ascendir a Preferent
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Víctor Bea Hernández
Apassionat i polifacètic.  Des de petit, Víctor Bea tenia clar que volia ser actor. Va començar com 
la majoria de professionals del teatre, dins un grup amateur, a La Unió de Mas Rampinyo. Quan va 
ser l’hora de decidir quina professió estudiar, ell no va dubtar a triar el món de la interpretació en 
totes les seves vessants. Li agrada ballar, cantar i interpretar, però també té moltes altres habilitats 
com anar amb xanques, amb monocicle, fer malabars o escopir foc... A aquest montcadenc de 21 
anys l’hem pogut veure en diferents anuncis televisius i en esquetxos dels programes d’humor de TV3 
Polònia i La Escobilla Nacional, d’Antena 3. També ha protagonitzat el videoclip musical de Toni Zenet 
“Un beso de ésos” i ha participat com a ballarí a diferents espectacles, el més recent “Àfrica Camut 
Barcelona” al teatre Grec durant les Festes de la Mercè de Barcelona, en què ha posat en pràctica els 
seus coneixements de claqué contemporani.

“El teatre et permet viure
un món diferent a la realitat” 

Quan vas saber que et volies dedi-
car al món de l’espectacle? 
Des de petit volia ser pallasso de circ, 
era el meu somni, però quan vaig 
anar creixent em vaig adonar que, 
en aquest àmbit, el món laboral és 
complicat i vaig pensar estudiar ar-
quitectura per assegurar-me el futur. 
Realment va ser casualitat el fet que 
m’hi encaminés professionalment. 
Mica en mica, em vaig veure immers 
dins d’aquest univers que és com 
una droga, ho proves i cada cop en 
vols més. El teatre et permet viure un 
món diferent al de la vida real.
Què en pensa la teva família?
Sempre m’han donat suport, de 
fet van ser els meus pares els que 
em van ajudar a decidir-me. Un 
dia em van dir que, si era el que 
m’agradava, fes comèdia musical. 
Això és molt difícil avui dia; de fet, 
si no hagués estat per ells no sé si 
hagués fet el salt, perquè ni jo ma-
teix no m’ho acabava de creure.

Com vas començar en el món de 
l’espectacle?
Vaig començar fent animació infan-
til. La primera actuació em va mar-
car molt. Els espectacles al carrer 
demostren la capacitat que té un 
actor de cridar l’atenció de la gent. 
Passar per davant d’un nen i que 
es quedi amb la boca oberta no té 
preu. El carrer em va marcar molt, 
va ser la millor escola. No hi ha res 
millor que fer una cosa que t’agrada 
i cobrar per això.
Per què vas decidir comèdia musi-
cal i no el teatre clàssic?
Jo venia de ballar gitanes i m’a-
grada tant cantar, com ballar i ac-
tuar. Aleshores vaig pensar que ho 
podia unir tot en una mateixa pro-
fessió; però, a mesura que m’he 
anat formant, la meva carrera s’ha 
anat modelant fins al punt que 
actualment em contracten més 
per feines de ballarí que no pas 
d’actor.

És cert que majoritàriament els 
actors sou més aviat tímids?
En el meu cas reconec que sóc molt 
tímid amb les coses quotidianes 
com ara demanar on és un carrer. 
Més que la timidesa, el que passa 
és que, quan treballes actuant en 
un escenari on t’està mirant tothom, 
un cop surts de la feina el que vols 

es desconnectar i passar desa-
percebut. Realment m’agrada ser 
observat però sense donar la nota. 
Òbviament, que et reconeguin et fa 
pujar l’autoestima i és lògic que, per 
ser actor, n’hagis de tenir.
Tens clar cap a on vols encaminar 

la teva carrera professional? 
Vull fer teatre, però per arribar-
hi sovint has de fer coses que no 
t’agraden com treballar en publicitat. 
Per fer teatre hi ha molt pocs càs-
tings, t’han de conèixer prèviament 
i has esperar que et truquin. La ve-
ritat és que ara mateix no em tanco 
portes, només necessito un lloc i 
una manera d’expressar-me. Però, 
a llarg termini, m’agradaria crear la 
meva pròpia companyia i poder fer 
les meves pròpies creacions. 
Per què creus que molts joves vo-
len ser artistes?
No volen ser artistes, volen ser fa-
mosos i això és diferent.
Els programes televisius per esco-
llir nous talents ajuden a les per-
sones que volen dedicar-se al món 
de l’espectacle? 
Personalment no m’agraden, mos-
tren un camí fàcil a la societat on un 
artista amb tres mesos ja és un crac i 
precisament aquesta feina no és així. 

Hi ha gent que fa vint anys que es 
prepara i és mil vegades millor però, 
com no és mediàtica, no és recone-
guda. El món artístic no està valorat, 
és la professió més antiga, però, per 
contra, no hi ha una cultura artística 
arrelada. Per arribar a ser actor has 
de dedicar moltes hores, no pots pa-
rar. Aquests programes fan que es 
menyspreï el nostre treball. Només 
els hi trobo una part positiva i és que 
arrossegui gent als teatres per veure 
els concursants. Això ja és un pas 
perquè la societat comenci a endin-
sar-se en el món cultural.
Un actor neix o es forma? 
Neix, sense dubte. No m’agrada la 
gent que està estudiant una carrera 
i es presenta a un càsting per pro-
var. Per a mi, la meva professió és 
sagrada.
Que li diries a algú que s’estigui 
plantejant estudiar teatre?
Que no s’ho plantegi, que ho faci, si 
s’ho pensa massa, no ho farà.

“El món de la faràndula 
no està valorat, és la 
professió més antiga, 
però no hi ha cultura 
artística arrelada” 

Actor
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