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L’Ajuntament fa un conveni
urbanístic per conservar
dues cases modernistes

L’Escola d’Adults obre portes

Els Casals
d’Estiu, l’oferta
més refrescant
per als infants

P. 13
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>> Montcada no tindrà
equip a la Divisió de Plata
de Futbol Sala  P.26

La inauguració de l’edifici reformat va aixecar força expectació a Can  Sant Joan  P. 3

El proper 1 de setembre s’inicia la matrícula per al nou curs 2006-7 al remodelat edifici del
carrer Reixagó que va ser inaugurat el 22 de juny amb la participació de 400 persones.

>> Un 75% dels electors
diu Sí a l’Estatut, amb una
baixa participació P.7

>>  Montcada té  6 nous
policies Locals i al setem-
bre es triaran 5 més   P.9

>> Les dones locals i
els moviments socials,
a l’Auditori P. 17

>> La Plataforma Tracte
Just Soterrament Total
reprendrà les mobilitzacions
al setembre  P. 8

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  Les festes de La Ribera
i Can Sant Joan donen la
benvinguda a l’estiu P. 24

>> La canalla combat la set

LLUÍS MALDONADO

PREMSA

SANTI ROMERO
Més de 350 nens i nenes de
Montcada i Reixac van co-
mençar el passat 26 de juny el
Casal d’Estiu 2006 que orga-
nitza la Regidoria d’Infància i
Joventut. El mateix dia es va
iniciar el Casal Esportiu de
l’IME, amb 200 participants.
L’eix temàtic del Casal d’Estiu
és “Mir, misteri i realitat” i
pretén donar continuïtat als
tallers sobre història local que
es van fer l’estiu passat.
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Les reformes han convertit el centre
en un equipament de primer nivell

ESCOLA D’ADULTS

La inauguració, després de dos anys d’obres, va aixecar gran expectació entre el veïnat de Can Sant Joan

laura grau
can sant joan

Després de dos cursos fent clas-
ses en ubicacions provisionals,
primer a l’IES Montserrat Miró
i després al local dels sindicats,
l’Escola d’Adults Ramon Balsa-
lobre retorna el curs vinent al
carrer Reixagó de Can Sant
Joan. El passat 22 de juny es va
inaugurar el nou centre que ha
experimentat una remodelació
integral tant de la façana com
de l’interior, a més de dotar-
lo de més mitjans tècnics i hu-
mans. Tant l’equip docent com
els alumnes que han vist néixer
l’escola viuran a partir del pro-
per curs una nova etapa, amb
una oferta formativa més àm-
plia i unes instal·lacions adequa-
des a les seves necessitats. L’es-
cola ha adoptat el nom de l’antic
Casal de Cultura Ramon Balsa-
lobre ja que durant molts anys
va utilitzar les dues últimes plan-
tes de l’edifici. La inscripció per
al curs vinent s’obrirà l’1 de se-
tembre i les classes començaran
el 18 de setembre.

Suport metropolità. Al vol-
tant de 400 persones van visitar
les instal·lacions durant la jorna-
da de portes obertes que va
organitzar l’Ajuntament amb
motiu de la inauguració de les
reformes que ha dut a terme
amb el suport econòmic de la
Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (MMAMB) que hi ha
destinat 850.000 euros.
L’acte inaugural va comptar
amb la presència de l’alcalde
César Arrizabalaga (PSC) i di-
versos regidors. També van ser
presents el vicepresident primer
executiu de l’MMAMB, Dídac
Pestaña, i la sotsdirectora de
Formació Professional i Educa-
ció Permanent de la Generalitat,
Carme Masses. El grup Pentina

El Gat va animar els moments
previs als parlaments oficials i al
tall de cinta protocolari. En el
seu discurs Pestaña va felicitar
el govern “per la seva tasca
transformadora” i va emmar-
car l’ajut de l’AMB en la volun-

tat de dotar d’infraestructures
i equipaments els 35 municipis
que integren el territori.
Per a Arrizabalaga es tracta d’un
centre “emblemàtic i de pri-
mer nivell” que se suma als
importants canvis que viurà Can
Sant Joan pròximament amb la
reforma de la plaça Nicaragua,
la instal·lació d’escales mecàni-
ques per accedir a la muntanyeta,
la construcció del Centre Cívic
Kursaal  i el canvi d’ubicació del
camp de futbol quan es facin les
obres del Tren d’Alta Velocitat
(TAV). El batlle va agrair el
suport metropolità i la col·labo-
ració dels sindicats que han cedit
durant un any l’ús del seu local a
l’Escola d’Adults.

Història.  La primera forma-
ció per adults a Montcada va
començar a fer-se l’any 1981
al parvulari del carrer Viver a
petició d’un grup de veïns i a
càrrec de l’Ajuntament que va
contractar una professora per
impartir classes d’alfabetit-
zació. Durant el 1983, ja ubi-
cats a l’edifici del carrer Rei-
xagó, els alumnes i la profes-
sora i representants muni-
cipals van protagonitzar dife-
rents accions de protesta –com
un tancament a la Casa de la
Vila– per reclamar a la Gene-
ralitat més professors que van
arribar el curs següent.

L’Escola d’Adults té 600 m2 repar-
tits entre la planta baixa i les tres
superiors. Les obres han permès
solventar els problemes d’acces-
sibilitat ja que s’ha instal·lat as-
censors i rampes d’accés. La re-
forma de la façana ha permès
crear grans finestrals que donen
llum natural a tot l’edifici. A la plan-
ta baixa s’ha ubicat l’aula d’auto-
formació, dotada de mitjans infor-
màtics i material didàctic. Aquest
és un dels serveis que vol poten-
ciar el centre ja que permet als
alumnes marcar-se un ritme i un
itinerari d’aprenentatge adaptat a
les seves necessitats. Segons la
directora, Adela Gràcia, “els alum-
nes que facin aquesta opció
comptaran amb el suport d’un

tutor que els orientarà al llarg de
tot el procés formatiu”. A la pri-
mera planta hi ha les aules on es
fa la formació per obtenir el Gra-
duat en Educació Secundària
(GES) i la preparació per a les pro-
ves d’accés als Cicles Formatius
de Grau Mitjà i de Grau Superior.
A la segona planta es troba l’aula
d’informàtica on es faran cursos
de les aplicacions informàtiques
més habituals i el laboratori de
llengües, on s’impartiran cursos
d’iniciació i perfeccionament de la
llengua catalana, castellana i an-
glesa. A la tercera planta està la
sala de professors i les aules dels
cicles de formació instrumental,
és a dir, de lecto-escriptura i càlcul.
LG

les característiques
UN EDIFICI MODERN, FUNCIONAL I LLUMINÓS

FOTOS: LAURA GRAU

>> L’alcalde, César Arrizabalaga, acompanyat a la seva esquerra de Dídac Pestaña

>> Alumnes de l’escola observant l’audiovisual que es va passar a la sala d’informàtica sobre les activitats del centre
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· Situació: c. Masia, 43
· Inversió: 4.000.000 euros
· Finançament:

Ajuntament de Montcada
i Reixac (conveni amb
l’empresa constructora)

· Dimensions: 2.160 m2

· Inauguració prevista:
setembre de 2007

El Centre Cívic Kursaal esdevindrà
el referent de la vida social del barri

El Centre Cívic Kursaal esde-
vindrà el centre de la vida cul-
tural, associativa i social de Can
Sant Joan. Els més de 2.100 m2

de què disposarà l’equipament es
distribuiran en tres plantes que
acolliran espais per desenvolupar
un ampli ventall d’activitats per
a tot tipus de públic, amb l’ob-
jectiu de crear, potenciar i con-
solidar les relacions ciutadanes,
el lleure i la cultura, dinamitzar
el teixit associatiu i fomentar la
participació a Can Sant Joan i a
tot Montcada i Reixac.

La distribució. L’espai de
trobada estarà a la planta baixa,
amb la recepció, informació amb
expositors, equips telemàtics i
zona de bar. La planta baixa
també acollirà l’espai multi-
funcional, amb escenari, equip

audiovisual, vestuaris, magat-
zem i cadires retràctils per a un
aforament de 306 persones
assegudes.
La sala estarà condicionada per
acollir teatre, música, dansa,
actes, conferències, cinema,
festes, exposicions, tallers i as-
sajos, entre d’altres esdeveni-
ments. La planta baixa es com-
pleta amb l’espai infantil, que
constarà de dues sales per a
ludoteques, una per a infants
de 3 a 7 anys i l’altra per a in-
fants i joves de 8 a 12 anys.
A la primera planta es trobarà
l’espai d’entitats, amb dues sales
de reunions –una d’elles equi-
pada amb equips tècnics com
projector, televisió i repro-
ductor de DVD– i dues sales
de gestió amb equips informà-
tics. Les sales de tallers també

estaran a la primera planta, una
equipada com a sala d’infor-
màtica i noves tecnologies i l’al-
tra a amb aula polivalent. A la
segona planta hi haurà el des-
patx de direcció, una unitat del
departament municipal de Ser-
veis Socials i dues sales de
tallers, una per fer expressió
corporal i una altra per a
expressió plàstica.

 >> Imatge virtual del Centre Cívic Kursaal

PREMSA AJUNTAMENT
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les dades

Accés més fàcil i més ràpid
>> Rotonda C-17

Una rotonda entre la C-17 i la
carretera N-150 millorarà l’accés
i el trànsit de vehicles al muni-
cipi per Can Sant Joan. Aquesta
és una part del projecte global
que la Generalitat de Catalunya
farà per millorar el pas de la
carretera C-17 a Montcada i
Reixac, l’altra és el soterrament
de la via al seu pas per Mas
Rampinyo. Es construirà una

rotonda al nivell de l’encreua-
ment actual de les dues carre-
teres per permetre moviments
secundaris, mentre que el tronc
central de la C-17 s’aixecarà en
un tram d’uns 1.100 metres per
donar continuïtat al trànsit de
pas. La nova rotonda tindrà
un diàmetre exterior de 60
metres i la calçada anular estarà
formada per dos carrils de

· Situació: encreuament de
la N-150 amb la carretera
C-17

· Inversió: 48 milions
d’euros (la construcció de
la rotonda i el soterrament
de la C-17)

· Finançament: Departa-
ment de Política
Territorial i Obres
Públiques de la
Generalitat de Catalunya

· Dimensions: 60 metres
de diàmetre de la
rotonda

· Inici de l’execució: estiu
de 2006

· Durada de les obres: 2
anys

les dades

 >> C-17 al pas per Montcada i Reixac

Soterrament total

La connexió del barri de Can Sant Joan amb la Ribera i el
centre de Montcada i Reixac és un projecte que està vinculat
al pas del Tren d’Alta Velocitat (TAV) pel municipi i al
soterrament de les vies de tren. El pas del TAV per
Montcada i Reixac serà totalment subterrani. Es tracta d’un
tram de poc més de dos quilòmetres que comença al carrer
Carril, fins al camp municipal de futbol de la Font Freda,
sota el riu Ripoll. La sortida a la superfície del tram  soterrat
de la línia de França encara està pendent de decidir, però el
que afecta a Can Sant Joan, al carrer Carril, sí serà soterrat.
Aquests dos projectes contribuiran a pal·liar la divisió del
municipi. L’Ajuntament vol establir una continuïtat entre
el carrer Reixagó, el parc de les Aigües, La Ribera i el centre
del municipi. Aquest projecte implica el canvi d’ubicació
del camp de futbol, per poder donar continuïtat al carrer
Reixagó, però sense que el barri perdi un equipament
esportiu. Per tant, l’altra part del projecte és construir un
camp de futbol a un altre espai de Can Sant Joan.

 >> El carrer Carril i la via del tren

PREMSA AJUNTAMENT

quatre metres. Aquesta mesura
pretén desfer els nusos de
trànsit que formen actualment
els vehicles que passen per
Montcada i Reixac per anar a
Barcelona o a d’altres pobla-
cions per on passa la C-17,
millorar la circulació i, com a
conseqüència, augmentar la
qualitat de vida dels ciutadans
de Montcada i Reixac.

DPTOP
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La plaça Nicaragua serà, un cop
remodelada, el punt de trobada del veïnat

La remodelació de la plaça Ni-
caragua pretén crear una zona
de lleure i passeig accessible a
tots els ciutadans. La seva ubi-
cació, al centre de Can Sant
Joan, és idònia per convertir-
la en un punt de trobada,
donat que està al costat dels
principals espais del barri el
CEIP El Viver, el carrer Rei-
xagó i el camp de futbol. La
plaça Nicaragua serà un espai
ajardinat, d’estada i diversió,
que eliminarà els seus actuals
desnivells per rampes, tindrà
un nou disseny amb més zona
d’arbrat de diferents espècies,
jocs infantils integrats en una
duna de terra i més mobiliari

urbà. Un altre dels objectius
de la remodelació és crear una
unitat d’espai sense desnivells,
per tal de garantir una bona
acessibilitat i una percepció
d’espai únic.

 >> Obres de la plaça Nicaragua

PREMSA AJUNTAMENT

· Inversió: 575.000 euros
· Finançament: Àrea

Metropolitana de
Barcelona, a través del
Catàleg d’Actuacions
Metropolitanes (CAME)

· Dimensions: 3.000 m2

· Inauguració prevista:
octubre de 2006

les dades

Nou recorregut directe
a la Universitat Autònoma

>> Enllaç amb Ripollet i Cerdanyola

A partir del 15 de setembre,
Montcada i Reixac disposarà
d’un nou servei de transport di-
recte a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), que perme-
trà anar a Cerdanyola i a Bella-
terra i també a Ripollet, muni-
cipi amb què fins ara només s’hi
podia anar de forma directa amb
transport públic amb la línia
V20, que només passa per Terra
Nostra. El recorregut d’aquest
nou autobús començarà a Can
Sant Joan i tindrà parades a
Montcada Centre (plaça Lluís
Companys) i a Mas Rampinyo
(plaça Espanya). La línia donarà
servei els dies feiners de dilluns a
divendres, des de les 6 fins a les
22h i hi haurà sortides cada hora.
L’avantatge d’aquesta línia resi-
deix en que facilitarà l’enllaç amb

altres zones i mitjans de
transport, donat que l’autobús
arribarà fins al barri d’Uralita
(Cerdanyola) i Tiana-Pont Vell
(Ripollet) i les línies de Renfe
Barcelona-França i Barcelona-
Manresa, a més de les estacions
dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya de la UAB i
Bellaterra.

Més aparcaments. La remo-
delació del Kursaal i la promoció
de pisos que es construirà on hi
ha actualment el Mercat del Molí
permetran que Can Sant Joan
disposi de 150 places més d’apar-
cament, que resoldran, en part,
el problema d’espai que pateix
actualment el barri. A la zona
del Kursaal sortiran 84 espais i a
la promoció de pisos, 80 més.

MONOGRÀFIC

Can Sant Joan és un barri que
presenta pronunciats desni-
vells. Per contribuir a elimi-
nar les barreres arquitectòni-
ques i millorar l’accessibilitat,
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac construirà dues escales
mecàniques. Una serà de dos
trams i enllaçarà els carrers
Bateria i Diagonal, a l’espai on
actualment hi ha unes escales
de pedra. Les altres escales,
d’un sol tram, s’ubicaran en-
tre els carrers Diagonal i Bosc.
Les obres de les escales de Can
Sant Joan començaran a
principis del mes de juliol de
2006.
Aquest sistema s’ha implemen-
tat amb èxit a Mas Rampinyo

· Situació: enllaç entre
    els carrers Bateria i

Diagonal i Bosc i
Diagonal

· Inversió:
· Escales entre els

carrers Diagonal i
Bateria, 496.205,97
euros

· Escales entre els carrers
Bosc i Diagonal,
339.989,61 euros

· Finançament:
Ajuntament de
Montcada i Reixac

· Inici de l’execució:
juliol de 2006

les dades

i al Centre, perquè comporta
una millora de la qualitat de
vida dels ciutadans.

 >> L’autobús surt des del barri

PREMSA AJUNTAMENT

actuacions realitzades
Recollida de residus respectuosa
Can Sant Joan disposa de 42 contenidors soterrats des de l’estiu
de l’any passat i l’objectiu és continuar aplicant aquest mètode
de recollida d’escombraries per tot el barri. Donada l’estretor
dels carrers de la
zona de la munta-
nyeta, l’Ajuntament
està dissenyant un
sistema de recollida
adaptat a aquestes
vies, amb un camió
més petit. L’objectiu
global del Consistori
és implementar con-
tenidors soterrats a
tot el municipi, que suposen un menor impacte visual que els
contenidors convencionals i eliminen les olors que desprenen
els bidons de superfície.

Remodelació de la Casa de les Aigües
La segona fase de rehabilitació de la Casa de les Aigües (Parc de
les Aigües) ha inclòs la supressió de barreres arquitectòniques i la
climatització amb un sistema de gas de la Casa del Maquinista,
situada al mateix recinte. S’ha installat un ascensor i escales d’accés
a la primera planta,
on hi ha la sala
d’actes. El pressu-
post total d’aquesta
fase ha estat de
580.857 euros.
L’actuació també
s’ha aplicat a tot
l’edifici de les
bombes d’aigua, on
s’ha restaurat les calderes, les carboneres i la màquina de vapor.
La sala de pous s’ha rehabilitat, s’han netejat els elements existents
i s’ha actuat sobre la il·luminació. L’Ajuntament pretén que la
Casa de les Aigües, un edifici emblemàtic del municipi pel seu
valor històric, patrimonial i tècnic, sigui un centre mediambiental
de referència.

Passos elevats
L’Ajuntament té en marxa un pla d’implementació de
passos elevats a tot el municipi, per garantir la seguretat
dels ciutadans. El sistema millora l’accessibilitat de les
persones amb dificultats de mobilitat, perquè permet crear
una plataforma única entre la vorera i la calçada; i també
implica que els vehicles redueixin la velocitat. A Can Sant
Joan hi ha dues plataformes, una al carrer Masia, a l’alçada
de la plaça del Bosc, i una altra al carrer Bifurcació, davant
de la biblioteca. Hi ha un tercer pas projectat, al carrer
Bifurcació, davant del carrer Turó.

PREMSA AJUNTAMENT

PREMSA AJUNTAMENT

Escales mecàniques al barri

 >> Escales del carrer Bateria

PREMSA AJUNTAMENT
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Can Casamada i la Casa Larratea
seran equipaments municipals

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

L’Ajuntament ha transferit el sostre edificacble de les dues finques al solar de l’antiga cerveseria d’estiu

pilar abián
redacció

Dues finques emblemàtiques del
municipi, Can Casamada, al car-
rer Colon, i la casa Larratea, al
carrer Montiu –ambdues inclo-
ses al catàleg del Patrimoni Ar-
quitectònic de la localitat–, pas-
saran a ser de titularitat munici-
pal gràcies a un conveni urba-
nístic signat entre l’Ajuntament i
els propietaris dels solars.
L’acord també preveu que la
constructora Recober pugui edi-
ficar 28 habitatges al solar que
ocupava l’antiga cerveseria d’es-
tiu, al carrer Montiu. El 16 de
juny es va aprovar en Ple extra-
ordinari  la modificació del Pla
General Metropolità (PGM) en
les parcel·les afectades així com
el conveni amb els propietaris
de les finques i l’empresa muni-
cipal Montcada Òptima.

Conservació. Can Casama-
da data del 1885 i la Casa Lar-
ratea, del 1899. L’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), ha indicat
que les construccions es preser-
varan: “Hem assolit el nostre
principal objectiu que era
conservar aquestes cases
modernistes com a part del
patrimoni”.
L’operació urbanística que s’ha
aprovat en Ple fa mesos que està
en tramitació i s’ha fet a tres
bandes. Els solars de Can Casa-
mada i Casa Larratea eren edifi-
cables i, per tant, es podien per-
dre dos edificis simbòlics de la
ciutat mentre que els terrenys de
l’antiga cerveseria estaven tipi-
ficats com a espai d’equipa-
ments privats. El que ha fet
l’Ajuntament ha estat transferir
el sostre edificable de les dues
primeres finques a la tercera a
canvi que la promotora que

construeixi a la cerveseria d’estiu
comprés les cases històriques i
les cedís a l’Ajuntament. “Tot
plegat no implica cap despe-
sa per a l’Ajuntament”, segons
ha confirmat el director de
l’Àrea Territorial, Antoni Jimé-
nez. L’únic cost que es pot deri-
var al Consistori serà l’ampliació
del tram del carrer Sant Lluís que
afecta el solar de la cerveseria
d’estiu.
El president de l’Àrea Econò-
mica i portaveu de CiU, Joan
Maresma, ha afirmat que el con-
veni beneficia l’Ajuntament, ja
que li permet guanyar en patri-
moni sense haver de fer cap in-
versió. Quant a la possibilitat de
destinar a zona verda l’actual cer-
veseria d’estiu, Maresma ho ha
descartat: “L’Ajuntament no
té diners per poder destinar
a la compra del solar”, ha dit.
A principi d’any l’Ajuntament va
pagar 120.000 euros pel con-
tracte d’arres d’aquest terreny
amb l’objectiu d’evitar que la fin-
ca fos adquirida per un particu-
lar. Aquests diners tornaran ara
a les arques municipals segons
recull el conveni aprovat en el
Ple que també estipula que les
cases Casamada i Larretea seran
equipaments municipals.

Pisos lliures i concertats.

Recober té previst construir als
terrenys de l’antiga cerveseria
d’estiu 20 habitatges a preu lliure
i 8 a preu concertat que gestio-
narà Montcada Òptima, a més
de 55 places d’aparcament a
preu lliure i 8 vinculades als habi-
tatges de preu concertat. L’ope-
ració es va ratificar amb el su-
port dels grups en el govern:
PSC, CIU, ICV-EUiA i l’abs-
tenció del PPC i ERC. Els po-
pulars van votat a favor del canvi

de planejament però es van abs-
tenir en l’aprovació del conveni
entre la constructora Recober,
l’Ajuntament i Montcada Òpti-
ma per no haver disposat del
document abans del Ple. El por-

taveu del grup, Teodoro Garcia,
va criticar el govern per “falta
de transparència”, ja que el
PPC es va assabentar dels canvis
introduïts en el text del conveni
en la mateixa sessió plenària.

FUTURS USOS

DELS EDIFICIS

l’apunt

Can Casamada i la casa Lar-

ratea són dues de les finques

s’estiueig modernistes de fi-

nal de segle XIX que encara es

conserven a la localitat. Els es-

pais es destinaran a equipa-

ments municipals. Segons ha

avançat l’alcade, un d’ells po-

dria acollir les dependències

de la Regidoria d’Habitatge.

Des de l’AV de Montcada Cen-

tre s’han presentat per escrit

algunes propostes com ara fer

una escola bressol a Can Ca-

samada, un centre cívic a la

Casa Larratea i un parc públic

a la cerveseria d’estiu. El col-

·lectiu veïnal també ha propo-

sat que a la torre de Vista Rica

es faci un centre de dia per a

la gent gran. PA

>> La façana de Can Casamada ha estat inclosa en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

RAQUEL FERNÁNDEZ

>> La casa Larratea ha estat durant anys una cerveseria

RAQUEL FERNÁNDEZ
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El sí guanya amb
el 75% dels vots

NOU ESTATUT

La participació en els comicis va ser del 43,82%

pilar abián
montcada

LLUÍS MALDONADO

Seguint la tònica d’arreu del
país, el 18 de juny a Montcada i
Reixac també va guanyar el sí al
nou Estatut amb 7.872 vots, el
75,88% del total i dos punts per
sobre del que es va registrar a
Catalunya. El vot en contra va
obtenir 2.038 paparetes, el
19,65% dels sufragis, i els vots
en blanc van ser 464, el que
suposa el 4,47% del total. La
xifra de votants, però, va ser
substancialment més baixa que
la que va refrendar l’Estatut del
1979. Aleshores el text es va
aprovar amb un 62% de parti-
cipació i, en aquesta ocasió,
només va ser del 43,82%. La
jornada electoral es va desen-
volupar amb absoluta norma-
litat. A les 20h es van tancar
els col·legis i una hora i mitja
després ja s’havia completat
l’escrutini.

Valoracions del sí. Un cop
les xifres es van fer públiques, el
primer secretari del PSC i alcal-
de de la ciutat, César Arriza-

balaga, va destacar la im-
portància del resultat per sobre
de les dades de participació.
“Ha guanyat  –va dir– un sí
rotund a l’Estatut, malgrat
que algunes forces vulguin
deslegitimar el resultat par-
lant de l’abstenció”. L’edil va
reafirmar la convicció que el nou
text suposarà un avenç per al país.
També es va pronunciar en
aquest sentit el portaveu del grup
municipal de CiU a l’Ajuntament,
Joan Maresma: “Lamento que
no hagi anat més gent a vo-
tar, perquè el nou Estatut re-
presenta un nou futur per a
Catalunya i tots hem de con-
tribuir a tirar-lo endavant”.
Juntament amb PSC i CiU la
tercera força política que apos-
tava pel nou Estatut era ICV-
EUiA. El portaveu del grup
municipal a Montcada i Reixac,
José Francisco Márquez, va re-
cordar el llarg procés que s’ha
fet per aprovar definitivament
el text: “Hi ha hagut entre-
bancs de tota mena, però al
final el que compta és que ha
guanyat el sí i ara l’Estatut

Sí
75,8%

NO
19,6%

BLANC
4,4%

NUL
4,4%

43,8% 56,2%

s’ha d’aplicar en la seva tota-
litat”.

Partidaris del no. Enfront
aquesta visió optimista pel re-
sultat del referèndum, la regidora
del PPC i diputada al Parlament
de Catalunya Eva Garcia, va
qualificar la consulta de “fiasco”.
“Montcada i Reixac ha votat
per la indiferència, la majoria
no ha anat a votar i això
suposa un fracàs pel PSC i per

a CiU”, va dir l’edil. També des
d’Esquerra Republicana es va
lamentar la baixa participació en
el referèndum. No obstant això,
el responsable local del partit,
Jordi Sánchez Escrigas, va ma-
nifestar el seu respecte al nou
l’Estatut. “Nosaltres volíem
un de més ambiciòs, però ac-
ceptem el resultat electoral i
som els primers a voler que
el text s’apliqui en la seva
totalitat”, va dir.

ICV convoca
primàries per

triar l’alcaldable
pilar abián
redacció

Falta menys d’un any per a les
eleccions municipals i els par-
tits comencen a triar ja els seus
candidats. La Comissió Polí-
tica d’ICV ha aprovat iniciar
el procés de primàries. Fins al
5 de juliol, els adherits que
estiguin al corrent del paga-
ment de quotes podran pre-
sentar la seva candidatura. En
cas que n’hi hagi més d’un,
s’obrirà un termini de pre-
sentació d’avals i, a conti-
nuació, es fixarà una data per
celebrar les primàries, en què
només podran participar els
adherits. La previsió és que
l’alcaldable es presenti públi-
cament al setembre.
En les passades eleccions mu-
nicipals el candidat d’ICV,
que es va presentar en coalició
amb Esquerra Unida i Alter-
nativa (EUiA), va ser José Fran-
cisco Márquez. La coalició va
obtenir 3 representants i va ini-
ciar el mandat en l’oposició.
Un any després, al 2004, els
partits governants, PSC, amb 12
edils i CiU, amb 3, van pactar
amb ICV-EUiA la seva entrada
en el govern.

PARTICIPACIÓ/ ABSTENCIÓPARTICIPACIÓ/ ABSTENCIÓ
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El col·lectiu planifica futures mobilitzacions si no hi ha resposta del Ministeri

>> SOTERRAMENT DE LES VIES

pilar abián
montcada

>> Última concentració feta per la Plataforma el 25 de maig

ARXIU/ SÒNIA HERNÁNDEZ

El parc de Mas Duran
s’inaugura el 30 de juny
pilar abián
mas rampinyo

>> Graderia del nou parc

PILAR ABIÁN

La Plataforma reprendrà
les accions al setembre

Proposta per fer una ronda
que connecti amb S. Cugat

La Plataforma Tracte Just So-
terrament Total ha decidit ajor-
nar les futures accions de pro-
testa per a després de l’estiu. Així
ho va aprovar el col·lectiu en
l’assemblea que va tenir lloc el 22
de juny a l’ABI, durant la qual es
va fixar el 14 de setembre com
la data de la propera reunió per
preparar una tallada de totes les
vies de comunicació del municipi
–carreteres, autopistes i vies de
tren– que es farà a final del ma-
teix mes en cas que el Ministeri
de Foment no hagi fixat per
escrit un calendari d’actuacions
sobre les obres de soterrament
de la via de rodalies fins passat
el riu Ripoll.

Parèntesi. La Plataforma
considera oportú deixar les prò-
ximes mobilitzacions per des-
prés de les vacances, ja que posa
en dubte el poder de convo-
catòria que tindria una nova
acció en aquestes dates. D’aques-
ta manera es dóna també un
compàs d’espera al Ministeri de
Foment perquè determini quan
i com es durà a terme el soter-
rament de la línia de França. No
obstant això, el 6 de juliol repre-
sentants del col·lectiu tenen
previst reunir-se amb el delegat
del Ministeri de Foment a Ca-
talunya, Jordi Prat, amb l’ob-
jectiu d’obtenir informació so-
bre el nou projecte anunciat pel
govern central.

Més adhesions. Les reivin-
dicacions municipals tant del
Consistori com de la Platafor-
ma guanyen, dia a dia, noves ad-
hesions. El passat 21 de juny el
Parlament de Catalunya va
aprovar una proposta de reso-
lució presentada per la diputa-
da del PPC i regidora a Mont-
cada i Reixac, Eva García, a ins-
tàncies de la Plataforma, en què
insta el Govern de l’Estat a com-
plir el compromís de soterrar la
línia de tren Barcelona-Portbou
fins passat el riu Ripoll. L’edil va
lamentar que el grup parlamen-
tari socialista intentés la retirada
de la resolució, en considerar
que ja hi ha un compromís en
ferm de fer el soterrament
adoptat al Congrés dels Diputats.
El document,  finalment, va ser
aprovat per unanimitat.
El govern espanyol també ha

respost per escrit al portaveu del
grup parlamentari de CiU, Jordi
Jané, que sí se soterrarà la línia
de França al seu pas per Mont-
cada fins passat el riu Ripoll. El
document, que data del 30 de
maig, confirma que es comen-
çarà a redactar amb caràcter
d’immediatesa un nou projecte
que eludeixi els pilotatges de
l’autopista C33.
Totes aquestes iniciatives políti-
ques responen a la petició de su-
port que el Consistori i la Plata-
forma van fer als grups polítics
amb representació al Congrés
per aconseguir que, alhora que
es fan les obres de la Línia d’Alta
Velocitat (LAV), se soterrin tam-
bé les de la línia de França des
del carrer Carril de Can Sant
Joan fins passat el riu Ripoll, tal
com s’havia compromés en inici
el Ministeri.

La Comissió de Política Terri-
torial i Obres Públiques del Par-
lament de Catalunya ha aprovat
per unanimitat una proposta de
resolució de CiU que insta el
Consell Executiu de la Gene-
ralitat a suprimir de les previ-
sions del projecte de Pla d’In-
fraestructures de Transport de
Catalunya (PITC) el tram de
Molins de Rei a Sant Cugat de
l’anomenat vial de cornisa, i tam-
bé demana que s’estudiï un nou
traçat en forma de ronda urba-

na en el tram de Sant Cugat fins
a Montcada i Reixac.
Els diputats de CiU havien
alertat del fort impacte ambien-
tal i paisatgístic del vial, plan-
tejada en els anys setanta com
una prolongació de l’N-340. La
proposta –consensuada amb els
grups del PSC, ERC i ICV– sí
aconsella fer un estudi de con-
nexió de Sant Cugat amb Mont-
cada a través d’una ronda urba-
na menys agressiva amb l’entorn
i pròxima als nuclis urbans. LR

En el moment de tancar aquesta
edició és previst que el 30 de
juny s’inauguri a Mas Duran
l’antic parc del Gurugú un cop
remodelat. L’espai està ubicat
entre la carretera de Ripollet i el
carrer Bach i ha variat substan-
cialment el seu aspecte comen-
çant per l’eliminació del desnivell
que hi havia respecte els carrers
del barri i l’antic parc. Les obres
han costat 580.000 euros, finan-
çats íntegrament per la Junta de
Compensació del Mas Duran.

Millores. L’actuació també ha
inclòs la millora de la xarxa de
clavegueram, la remodelació de
les voreres i la creació de més
punts d’accés al parc que fins ara
tenia una única entrada. L’espai
ha incorporat una duna de zona

verda, més arbrat, mobiliari ur-
bà, dues zones de jocs infantils,
dues pistes de petanca i una
petita graderia.
La inuaguració del parc la farà
l’alcalde, César Arrizabalaga, a
les 19h. Prèviament actuarà un
grup d’animació i, després dels
parlaments, hi haurà un refrigeri
per als assistents.

>> ESPAI REMODELAT
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L’entrada de nous efectius
permetrà millorar el servei

pilar abián
montcada

>> POLICIA LOCAL

PREMSA

La plantilla de la Policia Local ha
augmentat amb l’arribada de 6
nous agents que el 20 de juny van
finalitzar el curs de preparació
que han realitzat durant 9 me-
sos a l’Acadèmia dels Mossos
d’Esquadra, a Mollet. Al mes
de setembre es cobriran 5 pla-
ces més –4 seran per concurs
lliure i una per mobilitat. La
presidenta de l’Àrea Interna,
M. Carmen Porro (PSC), con-
fia que amb la incorporació
dels nous agents “millori el
servei al ciutadà i es doni co-
bertura a un municipi que té
previst ampliar el nombre
d’habitants”. En aquests mo-
ments la plantilla compta amb
48 efectius.

Objectiu. Les noves incor-
poracions van en la línia impul-
sada pel govern municipal
d’implementar la figura del
policia de proximitat, amb pre-
sència constant al carrer i el
contacte amb la ciutadania. Se-
gons ha explicat el cap de la Policia
Local, Antonio Franco, el model
a seguir passa per crear tres grans

districtes –el sector de Mas Ram-
pinyo marcat pel límit del Ripoll;
la zona centre amb Terra Nostra
i Font Pudenta incloses, i la franja
de la Ribera, Can Sant Joan i Can
Cuiàs– en què actuarien de ma-
nera fixa una patrulla i dos agents
motoritzats. “Cap al mes de
novembre, un cop els nous
policies s’hagin familiaritzat
amb el municipi, farem una
prova pilot en un dels dis-
trictes”, ha dit Franco. La voluntat
és que la policia de proximitat

Al setembre es farà el procés de selecció per a cubrir cinc noves places

La Policia
Nacional deté
26 presumptes

atracadors
pilar abián
redacció

>> Els nous agents amb l’alcalde i la presidenta de l’Àrea Interna

s’implementi a principi de l’any
vinent.
D’altra banda, la Policia Local
comptarà a partir de l’1 de no-
vembre amb la col·laboració
dels Mossos d’Esquadra, data en
la qual estaran desplegats al
municipi, segons la previsió de la
Generalitat de Catalunya. Aquest
cos policial disposarà d’una Co-
missaria de districte a Montcada i
Reixac, que va iniciar les seves
obres de construcció el passat mes
d’abril.

Focs causats per
petards durant
la revetlla de
Sant Joan

pilar abián
redacció

Funcionaris de la Comissaria de
la Policia Nacional de Montcada
i Reixac han detingut en les dar-
reres setmanes 26 persones pre-
sumptament acusades de roba-
toris amb intimidació. L’opera-
ció es va desenvolupar entre els
mesos de febrer i maig i cap dels
detinguts és veí del municipi. Se-
gons fonts policials, la majoria
resideix a poblacions veïnes com
la Llagosta, Santa Perpétua o
Canovelles. El grup actuava en
establiments comercials –super-
mercats i videoclubs majorità-
riament– i també en la via pú-
blica, assaltant fins i tot a escolars
a la sortida dels centres d’estudi.
Els agents han pogut recuperar
1.000 euros en efectiu i gran
quantitat de telèfons mòbils i
reproductors d’MP3.
D’altra banda, fonts policials
han desmentit que un dels tres
detinguts pels Mossos a mitjan
de juny com a integrants d’una
violenta banda d’atracadors fos
veí de Montcada, com va ser
publicat en alguns mitjans. En
realitat l’home viu al carrer
Montcada de Canovelles.

La Policia Local i membres de
Protecció Civil van haver d’ac-
tuar la nit de la revetlla de Sant
Joan per apagar petits incendis
provocats per l’ús incontrolat de
petards a diferents punts del
municipi com ara el parc de
Carretera Vella, la confluència
entre els carrers Major i Elionor
i la llera del Besòs a l’alçada de
la fàbrica Valentine. El foc de
dimensions més grans es va de-
clarar a la serralada de Marina
entre els termes municipals de
Montcada i Santa Coloma de
Gramenet. Per extingir les fla-
mes va ser necessària la inter-
venció de dues unitats de bom-
bers.

Detencions. Durant el cap
de setmana del 24 i 25 de juny
els agents de la Policia Local van
detenir vuit persones per dife-
rents motius. Dues per conduir
sota els efectes de l’alcohol, tres
per incomplir una ordre d’allu-
nyament i per desobediència a
l’autoritat, dues més per insults
als agents i una altra per clavar-li
una ganivetada a un veí en el gluti.
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Busco trabajo. Para tareas domésticas en
horario de mañana y tarda. Señora de 37 años
con experiencia. Tel. 651 975 310.
Transportes.Y mudanzas a buen precio. Tel.
651 809 446.
En venta. Ford transit TD año 98. A buen
precio. Tel. 651 809 446.
Lloguer d’habitacions. A Terrassa. 2
habitacions (1 doble). Comfortables. Al costat
de Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, renta-
dora, etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.
Oferta laboral. Es necessita personal al su-
permercat Condis del carrer Montiu. 935 645
300.
Venc moble. Seminou menjador  i una bàs-
cula nadó. Tel. 649 397 415.
Oferta laboral. Empresa ubicada en Ripollet,
precisa diseñador gráfico con conocimientos
de  Freehand, Corel y Photoshop. Interesados
llamar al 935 884 693. Preguntar por Pedro o
Laura.
Oferta laboral. Si eres agente comercial y
tienes tu cartera de clientes demostrable te
puedes ganar un dinero extra. Contacta con
nosotros. 935 884 692. Laura.
Busco trabajo. Señora seria,  responsable y
con referencias busca trabajo de canguro,
cuidado de gente mayor, dependienta, etc..

en Montcada. 676  424 471.
Busco feina. Noia de 27 anys boliviana s’ofereix
per cuidar gent gran i viure amb ells. Sandra.
Tel. 935 644 3 87.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada de 25 m2 más sala de
espera. Tel. 659 374 241.
Venta por catálogo. Aloe vera. Tiempo libre.
935 646 634.
Es ven. Dormitori juvenil en venda. Per canvi.
Seminou. Llit de 90 cm x 2m, calaixos, armari 3
cossos 1,90 x 1,60 cm i altell de de 0,70 x 1,60 m.
Anna. 935 644 928.
Venc. Cotxe Toyota Avensis Diesel amb CD en
bon estat tel. 936 542 571.
Se alquila. Plaza de párquing amplia en el cen-
tro de Montcada. Tel. 659 374 241.
Busco canguro. Con experiencia y buen trato
con los niños. Trabajo toda la semana, incluido
sábados. 618  778 362.
Busco trabajo. Para tareas de conserjería o
vigilancia. A horas convenidas. 627 162  7 81.
Busco trabajo. Para tareas domésticas. Sra de
40 años con referencias. Tel. 935 753 954.
Auxiliar de seguretat. Es necessita una persona
que faci el tancament  d’una empresa del polígon
de la Ferreria. Tel. 932 050 777.
Se alquila. Pequeño local con patio en Terra
Nostra. Ideal paletas y pintores. 649  339  073.
Busco trabajo. Señora para tareas del hogar o
cuidado de personas Tel. 649 347 779.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

 RTZ Operativa Inmobiliaria
compra els terrenys d’IAR Siltal

>> ECONOMIA

sílvia alquézar
montcada

>> Les instal·lacions d’IAR Siltal al Pla d’en Coll estan en desús

PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

�

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admés a tràmit
un recurs de CiU de Badalona per determinar si la restauració
de la pedreda de la Vallençana amb més de 80 mil tones de
bales de residus provinents de l’Ecoparc 2 de Can Cabanyes, a
Montcada, és compatible amb el Pla Especial de Protecció de
la Serralada de Marina, que només recull que la reconstrucció
del paisatge només pot fer-se amb restes d’obres. LR

Recurs de CiU contra la pedrera

�

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) i el Consorci de Defensa del Besòs van
fer el 27 de juny a la Casa de les Aigües una reunió de
coordinació sobre el projecte d’estudi de l’aqüífer del Besòs,
una iniciativa en la que
Montcada i Reixac també
participa. L’ACA va escollir
el recinte municipal perquè
s’estan realitzant assaigs sobre
l’aqüífer i els seus possibles
futurs usos i perquè la Casa
de l’Aigües és un edifici que
s’identifica de ple amb els
usos de l’aigua, donat que
l’objectiu de l’Ajuntament és convertir-la en un centre de referència
sobre aquesta temàtica. LR

Reunió de l’ACA a Montcada

L’Alba es recupera fora de l’hospital
L’Alba, la nena de Can Sant Joan presumptament
maltractada, va ser traslladada a mitjan juny des de la Vall d’He-
bron a un centre recuperació neuronal. La menor va ser
hospitalitzada el 3 de març amb un fort traumatisme craneo-
encefàlic que li ha deixat greus seqüel·les. Pateix dificultats per
parlar i la seva capacitat de conèixer i raonar ha quedat minvada.
Segons fonts de la Direcció General d’Atenció a la Infància, un
dels punts clau de la rehabilitació de la menor consistirà a pro-
piciar el contacte amb els familiars més propers. LR

�

TANIA RECLUSA

RTZ Operativa Inmobiliaria
2006 ha guanyat la subhasta dels
antics terrenys d’IAR Siltal, al Pla
d’en Coll, per 48 milions d’eu-
ros. Amb aquests diners, s’han
pagat les indemnitzacions als 423
treballadors i s’han netejat els
deutes als creditors. Els treba-
lladors han cobrat 30 dies per
any treballat amb un màxim de
27 mensualitats i una clàusula de
garanties de cinc mensualitats
més perquè el preu final de ven-
da ha estat superior al marcat
inicialment.

El futur. RTZ Operativa In-
mobiliaria no té previst instal·lar
una factoria a Montcada, sinó
que vol desenvolupar un projec-
te immobiliari. Respecte a la
possibilitat de recol·locar els
exempleats d’IAR en la nova ac-
tivitat, la  propietària dels ter-
renys no s’ha compromès a ga-
rantir que els nous usuaris dels
edificis a construir puguin do-
nar feina als extreballadors. Tot
i això, l’empresa immobiliària ha
garantit que el seu projecte crearà
nous llocs de treball i potenciarà

l’activitat econòmica a la ciutat.
El qui va ser president del co-
mitè d’empresa, Agustín Pobla-
dor, ha manifestat el malestar de
l’antiga plantilla d’IAR Siltal so-
bre la manera com s’ha fet el
procés de venda, que s’ha allargat
en el temps durant 14 mesos. Po-
blador ha criticat “l’enriquiment
de tercers en l’operació im-
mobiliària” i el fet que, des que
es va iniciar el procés, hagin pas-
sat pel cas tres jutges diferents.
Gràcies a un compromís amb
l’administració autonòmica i es-

tatal, els extreballadors d’IAR de
45 a 55 anys mantenen la seva
base de cotització a la seguretat
social. Els exempleats que tenen
més problemes per trobar una
nova feina és la franja d’edat
compresa entre els 45 i els 55
anys, i, els que l’han trobada, ho
han fet en pitjors condicions que
la que tenien a Montcada. Po-
blador ha demanat a l’Ajunta-
ment que “pressioni el pos-
sible perquè les futures acti-
vitats industrials incorporin
els extreballadors d’IAR”.
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en 2 minuts...

�
Membres del Gremi d’Hostaleria del Vallès, amb seu a
Montcada, van ser re-
coneguts per la Fede-
ració Intercomarcal
d’Hostaleria i Restau-
ració. La pubilla del
Gremi Sandra Gonzá-
lez va ser nomenada
pubilla de la FIHR i Montserrat Castellet, àvia del Gremi –a la
foto amb el president de l’entitat, Enric Gené i el vicepresident,
Joan Mimó. LR

Premis del Gremi Hostaleria

�

El Servei de Promoció Econòmica (SPE) de l’Ajuntament ha
obert les inscripcions dels nous cursos de formació professional
ocupacional per a persones en situació d’atur. Els cursos els
impartiran tècnics de l’SPE i estan subvencionats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya –que depèn de la Generalitat– i pel
Fons Social Europeu, i tenen el suport dels sindicats UGT i
CCOO. Els cursos que es realitzaran aquest any seran: soldador
d’estructures metàl·liques, monitor sociocultural, informàtica de
l’usuari i aplicacions informàtiques de gestió. Les persones
interessades a apuntar-se als cursos i que compleixin els requisits
necessaris s’han d’adreçar a les dependències de l’SPE (Alt de
Sant Pere, 73, telèfon 935 648 505). LG

Cursos de formació ocupacional

Activat un pla per lluitar
contra l’onada de calor

Es vol minimitzar els efectes sobre la població de risc

la redacció
montcada

�
La Regidoria de Salut Pública i Consum, amb el suport de la
Diputació, posarà en marxa una campanya d’inspecció infor-
mativa als establiments locals per fer el seguiment del grau de
compliment de la normativa vigent en la campanya de rebaixes
d’estiu, que va de l’1 de juliol al 31 d’agost. Aquesta campanya
s’iniciarà a partir del proper 17 de juliol i posarà especial atenció
a controlar  que es compleixi la normativa vigent en relació a la
indicació de preus, l’etiquetatge i les normes de qualitat. En
total, està previst que s’inspeccionin uns 60 establiments. LG

Campanya de l’OMIC per les rebaixes

GREMI

Fins al 30 de setembre estarà
activat el Pla d’actuació per pre-
venir els efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS) que
va posar en marxa el Departa-
ment de Salut de la Generalitat
el passat 1 de juny. Els objectius
del POCS, iniciat l’any 2004, són
predir amb la màxima antelació
les situacions metereològiques de
risc i minimitzar els efectes nega-
tius d’una possible onada de ca-
lor sobre la salut dels ciutadans,
especialment sobre els més vulne-
rables com són la gent de més de
75 anys, els nadons, les persones
amb discapacitats físiques o psí-

quiques i les que tenen malalties
cròniques.
El pla té tres fases d’actuació, la
més greu només s’activaria en cas
d’alerta si es preveu una pujada
sostinguda de les temperatures per
sobre dels 35ºC a les zones
costaneres i per sobre dels 40ºC a
l’interior. El pla inclou un seguit de
recomanacions preventives com
prendre dutxes fresques de mane-
ra freqüent, protegir-se amb barret
o gorra, utilitzar roba de cotó, ca-
minar per l’ombra, beure aigua
sovint, evitar els menjars molt calents
i limitar l’activitat física a les hores
de menys calor. Per a qualsevol
dubte es pot consultar el número
de Sanitat Respon 902 111 444.

A l’estiu, ell no deixa d’estimar-te és
el lema de la campanya que ha
iniciat l’Ajuntament, a través
de la Regidoria de Salut Pública
i Consum contra els abandona-
ments d’animals de companyia.
L’any 2005 es van fer 183 serveis
de recollida d’animals, dels quals
128 van ser per gossos vius i 25
per gats, mentre que el 2004 la
quantitat total va ser molt més
elevada, ascendia a 290 animals.
Fins al mes de maig de 2006, s’ha
recollit un centenar d’animals,
entre gossos, gats i altres.
La regidora de Salut Pública i
Consum, Eva Gonzalo (PSC),
ha recordat també “la impor-
tància de censar els animals de
companyia per tal de poder
identificar-los i, en cas de
pèrdua o abandonament, poder
localitzar el propietari”. LG

Campanya contra
l’abandonament

d’animals

 >> Els ventalls, evitar exposar-se al sol i estar hidratat són alguns consells

LAURA GRAU

CONCURSOS PÚBLICS D’ADJUDICACIÓ
Bar del Gran Casino. L’AV de Terra Nostra convoca un concurs públic

per adjudicar l’explotació del bar del Gran Casino de Terra Nostra que està a

l’interior d’aquest equipament municipal. Les bases per optar-hi es podran

recollir a partir del 3 de juliol al Centre Cívic l´Alzina, de dilluns a divendres de

16 a 20h. La data límit de lliurament de propostes és el 14 de juliol fins a les

19h al Centre Cívic; l’obertura de pliques es farà el mateix dia, a les 20h al

Casino. Les bases es poden consultar a la web de l’AV www.avterranostra.org.

Bar de Festa Major. La Comissió de Festes de Terra Nostra convoca

un concurs públic per adjudicar el bar de Festa Major. Les bases es poden

consultar del 26 de juny al 10 de juliol al Centre Cívic l’Alzina, de 16 a 20h.

La presentació d’ofertes acaba el mateix dia 10 i l’obertura de pliques es

farà el 14 de juliol, al Centre Cívic, a les 19.30h.

 >> Cartell de la campanya

ARXIU
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CASALS D’ESTIU

Més de 350
nens participen
a les activitats

1a quinzena
juliol  2006

FOTOS: TANIA RECLUSA

PER GAUDIR D’UN ESTIU FESTIU
l’apunt

 >>Nens i nenes del Casal que es fa al CEIP Reixac preparant un cartell en el primer dia de les activitats

RAQUEL FERNÁNDEZ

laura grau
redacció

L’Ajuntament ha editat 6.000 exemplars de la
Revista d’Estiu 2006 que s’han distribuït per
equipaments municipals. La publicació, que es
va presentar el 15 de juny, recull informació de
totes les iniciatives lúdiques, culturals, de natura i
esportives que han organitzat les diferents
regidories i l’IME per al periode estival. El progra-
ma s’adreça a un públic potencial de 6.000 per-
sones i el pressupost total de les activitats puja a
90.000 euros. L’alcalde, César Arrizabalaga –al
centre de la imatge amb les regidores d’Educació
i Cultura, Ana Rivas i Amèlia Morral, respecti-
vament– va animar els montcadencs a participar
i gaudir de l’oferta lúdica. PA

Un total de 358 nens i nenes de
Montcada i Reixac van comen-
çar el passat 26 de juny el Casal
d’Estiu 2006 que organitza la
Regidoria d’Infància i Joventut
amb l’objectiu de posar a l’abast
de les famílies una oferta de
lleure de qualitat que combina
la vessant lúdica amb l’educa-
tiva. El Casal d’Estiu es desen-
volupa als CEIPs Mitja Costa,
Elvira Cuyàs, El Viver, Font
Freda i Reixac i al Centre cívic
de Can Cuiàs. El primer torn del
Casal clourà el 7 de juliol i el se-
gon tindrà lloc entre els dies 10
i 21. Les inscripcions per al
segon torn es podran forma-
litzar del 3 al 5 de juliol als dife-
rents centres on es fan les
activitats.

Baixada. Les inscripcions han
experimentat una lleugera dis-
minució respecte anys anteriors
en què la xifra havia superat els
400 infants. La regidora d’In-
fància i Joventut, Eva Gonzalo
(PSC), ha atribuït aquesta re-
ducció a l’existència d’una major
oferta privada. El centre que té
més inscrits és l’Elvira Cuyàs,
amb un total de 110 nens. Al
Mitja Costa n’hi 32, a El Viver,
56; al Font Freda, 55, al Reixac,
també 55 i al centre cívic de Can
Cuiàs, 50. L’horari del casal és
de 9 a 13.30h, amb l’excepció
dels dies que es fan sortides a la
piscina o fora de Montcada, en
què s’allarga fins a les cinc de la
tarda.
En el cas de tres centres –Elvira
Cuyàs, Font Freda i Reixac–, s’ha
obert un servei matiner de 8 a

9h per a les famílies que tenen
necessitat de deixar els nens
abans de l’hora d’entrada. En-
guany s’ofereix servei de men-
jador a tots els centres amb ex-
cepció d’El Viver i el Centre
Cívic de Can Cuiàs. A l’Elvira
Cuyàs també s’ofereix un servei
de ludoteca de 15.30 a 17h.
“Els serveis matiners, de
menjador i de ludoteca s’han
posat en marxa en els cen-
tres on hi havia una deman-
da mínima de 8 nens, per so-
bre d’aquesta xifra no era
sostenible econòmicament”,
ha explicat Gonzalo.

Eix temàtic. Enguany el mo-
tiu del Casal d’Estiu és Mir,

misteri i realitat i, segons la coor-
dinadora de les activitats al CEIP
Reixac, Regina Mora, pretén
donar continuïtat als tallers so-
bre història local que es va fer
l’estiu passat: “Vam començar
per l’Edat Mitjana i aquest
curs parlarem des de la revo-
lució industrial fins a l’actua-
litat, fent servir com a eina
de treball el llibre Petita his-

tòria de Montcada, editat per
l’Ajuntament”.
Els responsables del programa
pedagògic del Casal d’Estiu són
una cinquantena de monitors de
l’empresa Assist, la mateixa de
l’any passat. La filosofia del pro-
grama plantejat respon a establir
relacions de convivència entre
els infants i adquirir coneixe-
ments complementaris a la tas-
ca educativa que fa l’escola du-
rant el curs. Les activitats del ca-
sal, que es fan en dos torns,
clouran el 21 de juliol amb una
festa de comiat.

Les inscripcions per al segon torn, del 3 al 5 de juliol

 >>Activitats lúdiques a la pista coberta del CEIP El Viver on s’han inscrit 56 infants
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en 2 minuts...
�

�Xerrada per a immigrants

laura grau
redacció

10è aniversari de l’IES La Ferreria

�Cent alumnes locals, a la Selectivitat

SÍLVIA ALQUÉZAR

Un centenar d’alumnes dels instituts de Montcada i Reixac van
prendre part en les proves de la selectivitat entre el 19 i el 22 de
juny a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El centre
que va presentar més alumnes va ser el col·legi La Salle, amb un
total de 55 estudiants; seguit del Montserrat Miró, amb 34; de
l’IES la Ribera, van anar 8 i de l’IES La Ferreria, 5. Els resultats es
podran conèixer a partir del 5 de juliol mitjançant la web http://
accesnet.gencat.net. RF

El tècnic municipal de Migracions, Càndid Palacín, va fer una
xerrada el passat 26 de juny
sobre els drets i deures dels es-
trangers a Espanya. La con-
ferència la va organitzar la Re-
gidoria d’Integració Social i
Drets Civils, que dirigeix Carles
Tabernero (ICV-EUiA) –a la
dreta de la imatge– amb l’ob-
jectiu d’aclarir els dubtes més
freqüents que les persones estrangeres plantegen a l’admi-
nistració.  LR

Una delegació local viatjarà
als municipis agermanats

 >> L’alcalde de Montcada amb les autoritats de Nahulingo ara fa dos anys

L’alcalde, César Arrizabalaga, i
el president de l’Àrea Social i re-
gidor de Cooperació, Carles
Guijarro (PSC), viatjaran a El
Salvador de l’1 al 15 de juliol
per supervisar els projectes de
cooperació als que dóna suport
l’Ajuntament en diversos muni-
cipis del país centreamericà. Al-
gunes d’aquestes iniciatives so-
lidàries són compartides amb
altres municipis catalans, com
Gavà, Begues i Viladecans,
compten amb el suport de la
Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i la Diputació i estan cana-
litzades a través del Fons Català
de Cooperació.

Itinerari previst. La delega-
ció montcadenca visitarà el
poble agermanat de Nahulingo,
on en els darrers anys, gràcies a
la iniciativa de l’ONG Tazumal
Catalunya-El Salvador i al su-
port econòmic de l’Ajuntament,
s’han dut a terme diverses actua-
cions que han permès dinamit-
zar el municipi. Enguany s’ha
dotat d’aigua potable les sis

>> COOPERACIÓ AMB CENTREAMÈRICA

escoles de la zona i el barri de
San Miguel de Montcada, on
també s’ha construït un centre
educatiu. La Casa Comunal –o
centre cívic– s’està habilitant
perquè acolli el mercat munici-
pal. Un altre projecte en què
s’està treballant a Nahulingo és
un petit complex turístic, apro-
fitant les aigües termals de la
zona. Segons Guijarro, “el tu-
risme rural suposa una gran
font de riquesa i una via per
dinamitzar socialment i eco-
nòmica la zona”.
La segona part del viatge con-
sistirà en una visita al municipi
de Perquín, on s’ha adequat el

Museu de la Revolució i s’ha as-
faltat el carrer d’accés a l’am-
bulatori, i Meanguera del Gol-
fo, on es farà entrega d’un vehi-
cle que es farà servir per a la
recollida d’escombraries. De fet,
el viatge servirà també per por-
tar material divers, sobretot
educatiu i esportiu, bona part del
qual ha estat cedit gratuïtament
per empreses montcadenques.
Per últim, mantindran una tro-
bada amb representants del mu-
nicipi nicaragüenc de La Paz
Centro, també agermanat amb
Montcada i Reixac, on la coope-
ració catalana ha permès ade-
quar un mercat d’artesania.

LAURA GRAU

El passat 16 de juny l’IES La Ferreria va  fer una festa en
commemoració
del seu desè
aniversari que va
comptar amb la
participació de
professors, pa-
res, alumnes i
personal no
docent. El cen-
tre va organitzar
una exposició sobre la trajectòria de l’institut, un concert
i un sopar. La vetllada va cloure amb ball. LR
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Les dones, motor de vida
El Consell Municipal de la Dona recull l’activitat social de la dona al S.XX

sònia hernández

montcada

 >> Les persones assistents van observar amb interès els plafons

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

Les dones, des del seu rol de
mares, companyes i treballa-
dores, sovint han estat el mo-
tor d’importants canvis socials.
El discurs històric, però, sotmès
a una visió androcèntrica del
món ha deixat de banda la
rellevància d’aquest sector de la
societat. Per reivindicar la tasca
del col·lectiu femení a la vida
quotidiana, als àmbits laboral,
veïnal, social i polític a Mont-
cada, el Consell Municipal de la
Dona ha organitzat la mostra Les

dones i els moviments socials de Montcada

i Reixac, que es va inaugurar el 28
de juny i que es pot visitar a
l’Auditori fins al 15 de juliol.
Alhora, també es va fer la pre-
sentació de l’opuscle homònim
que recull una part de la mostra.
La mostra recull un ampli grup
d’imatges i testimonis de dones
de Montcada entre 1940 i 1990.
Més d’un centenar de persones
hi ha participat en la recopilació,
cessió del material i asses-
sorament. A l’acte van assistir
representants municipals, encap-
çalats per l’alcalde César
Arrizabalagaa (PSC) i la presi-
denta del Consell de la Dona,

Enriqueta Delgado (PSC), i
també representants de la Gene-
ralitat i la Diputació, entitats
col·laboradores en l’elaboració
de la mostra i el llibre. Enriqueta
Delgado va obrir l’acte denun-
ciant el fet que quan s’han explicat
els moments històrics més
crucials, sempre s’ha deixat la
dona al marge: “Sempre par-
lem de la importància de la
Revolució industrial, de la
Transició i altres moments
importants, però sempre ens
oblidem de dir que les dones
estaven allà. Per això vam
pensar en fer una mostra com
aquesta des del Consell de la
Dona”.

Models de dona. Sara Berbel,
presidenta de l’Institut Català de
les Dones, va parlar de la neces-
sitat de canviar la mentalitat
existent en aquest aspecte, per
a la qual cosa s’han d’implicar
també els homes. Berbel va
encoratjar les dones a conti-
nuar amb la lluita diària per
acabar amb els estigmes que en-
cara pateixen les dones. També
va afirmar que els casos
individuals i col·lectius de què
es parla tant en els plafons de

la mostra com en el llibre han de
servir com a model per a les
noves generacions de dones:
“Aquestes dones ens han
d’ensenyar a tenir una més
gran autoestima, a ser fortes
i independents per lluitar per
la igualtat entre homes i do-
nes, és molt important tenir
aquest model, sobretot per la
gent jove”.
Un altre dels bastions fona-
mentals de la mostra és la me-
mòria històrica, ja que es vol
recuperar un discurs silenciat
per raons polítiques. En
aquest sentit va incidir Maria
Jesús Bono, coordinadora
General del Programa per el
Memorial Democràtic de la
Generalitat. Aquest projecte
pretén aconseguir que la recu-
peració de la memòria histò-
rica esdevingui un dret dels
ciutadans i un deure de les
administracions.
El Consell de la Dona conti-
nuarà recollint testimonis,
fotografies i material docu-
mental amb la intenció de
crear un ampli corpus del qual
haurà de sortir un nou treball
sobre el paper de la dona
durant la II República.

>>EXPOSICIÓ HISTÒRICA

 >> La Casa de la Vila es va omplir en la presentació de l’opuscle
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El principi d’un futur professional
>>ADÉU ALS ALUMNES DE 4T D’ESO 2005-2006

Després de més d’una dècada a l’ensenyament obligatori, els alumnes de 4t d’ESO de Montcada afronten ara una nova etapa.

Alguns optaran pels estudis universitaris; altres, per la formació professional, i alguns començaran a donar els primers passos al

mercat laboral. Com sempre, La Veu vol donar testimoni de la darrera promoció a través de les fotos de cada classe. Bona sort!

IES LA FERRERIA. 4t A IES LA FERRERIA. 4t B IES LA FERRERIA. 4t C

LA SALLE. 4t A LA SALLE. 4t B LA SALLE. 4t C

IES MONTSERRAT MIRÓ. 4t A IES MONTSERRAT MIRÓ. 4t B IES MONTSERRAT MIRÓ. 4t C

IES LA RIBERA. 4t A IES LA RIBERA. 4t B IES LA RIBERA. 4t C

FOTOS: RAQUEL FERNÁNDEZ I ESCOLA LA SALLE
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Invitació a viatjar i conèixer
països d’arreu del món

 >> Un concert del grup local Insensatos va estrenar la Mostra de Turisme

Fins al 21 de juliol es pot visitar
a l’Espai Jove Can Tauler la
Mostra de Turisme Juvenil
2006 que organitza la Regidoria
d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament. La Mostra es va
inaugurar el passat 16 de juny
al vespre amb l’actuació dels
grups locals Los Insensatos,
Intoxicació Etílica, Itaca i
Nikeriendo.
Una de les novetats d’enguany
són les sessions informatives que
es fan els dimarts a la tarda (19h)
sobre qüestions pràctiques a
l’hora de viatjar. Les dues pri-
meres es van fer els dies 20 i el 27
de juny i van donar informació
sobre com funcionen els vols de
baix cost i les opcions d’allot-
jament a preu assequible que
existeixen per als joves. Les
pròximes sessions tindran lloc els
dies 4, 11 i 18 de juliol i tractaran
sobre el turisme solidari i els
camps de treball, idiomes a l’es-
tranger i viatjar amb l’Interrail.

Monogràfics. Tots els dijous
a la tarda es fan jornades mono-
gràfiques sobre diferents països

perquè els joves coneguin altres
cultures i formes de vida. De mo-
ment se n’han fet dos, un sobre
la Xina, amb classe oberta de tai-
txí i degustació de te verd, i un
altre sobre Brasil, amb exhibició
de capoeira i preparació de caipiri-
nha. Els pròxims monogràfics
seran sobre Àfrica, Índia i Japó.
També hi haurà un taller extra
sobre cuines del món el 7 de
juliol (19h).
En el marc de la Mostra, Can
Tauler acull una exposició foto-
gràfica sobre el conflicte de Pa-
lestina i una de paisatges del pin-
tor Carles Sarraute.

>> MOSTRA DE TURISME

LLUÍS MALDONADO

Can Tauler vol posar en mar-

xa un “mercadillo” d’intercanvi

d’objectes entre els usuaris

de l’equipament. La prova pi-

lot es farà els dies 8 i 15 de

juliol i consistirà en què els

participants intercanviïn roba,

complements, cedès i altres

productes sense fer ús dels

diners. Segons la regidora

d’Infància i Joventut, Eva Gon-

zalo (PSC), “si la proposta té

bona acollida la podríem

allargar durant tot l’any”. LG

UN MERCAT ON NO

VALEN ELS DINERS

l’apunt
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en 2 minuts...

�Festa del Casal Casa de la Mina

JOSEP MARIA RUBIO

�Mostra de l’Esplai de la Dona
Fins al 9 de juliol es pot visitar a la sala d’exposicions de la Casa
de la Vila una mostra dels treballs que han fet al llarg del curs les
alumnes dels tallers que organitza
anualment l’Esplai per a la Dona i que es
va inaugurar el passat 26 de juny amb
una gran afluència de públic. L’exposició
es caracteritza per la gran varietat de
tècniques artístiques i artesanals com pin-
tura a l’oli i acríllica, marqueteria,
macramé,  punt de creu, fang i ceràmica
russa, entre d’altres. LG

El Casal de Gent Gran Casa de la Mina va reunir més de 200
persones en la tradicional festa que organitza l’equipament.
Com cada any, la
festa va estar ame-
nitzada per jocs
i per la paella po-
pular. A la cita
no hi van faltar
les corals del Ca-
sal i del Centro
Aguileño, com
també una mostra de dansa dels joves de Can Cuiàs. LR

Una via per practicar l’altruïsme
laura grau
redacció

Un centenar de voluntaris menors de 30 anys col·laboren amb l’entitat

Creu Roja Joventut Cerdanyola-Ripollet-Montcada

gent que es mou

més informació
Creu Roja Joventut

 Av. de la Creu Roja, 25-29

Cerdanyola del Vallès

Telf. 936 916 161

 www.creurojajoventut.org

CREU ROJA

 >> Membres de Creu Roja Joventut en un estand a les 8 hores de Rock

“Només cal una mica de
temps lliure i ganes de fer co-
ses per als altres”, diu Gerard
Sugranyes, voluntari de Creu
Roja des dels 17 anys –ara en
té 28– i actualment director de
Creu Roja  Joventut de Cer-
danyola-Ripollet-Montcada,
una secció que s’ocupa de
l’atenció als infants i joves dels
tres municipis. Amb un cen-
tenar de voluntaris, l’organit-
zació participa cada any en les
campanyes de prevenció amb
motiu del Dia Mundial de la
Sida i del Tabac. A més de les
campanyes genèriques que
marca Creu Roja a nivell es-
tatal –com la de Reis o contra
l’abandonament d’animals–
també emprén iniciatives prò-
pies com la recollida de llibres
que va fer per Sant Jordi i que
repetirà l’any vinent.

Absència local. La gran
majoria de voluntaris són de
Cerdanyola i Ripollet, “per
un tema de proximitat a la

seu”, creu Sugranyes, qui confia
que l’increment de la presència
a Creu Roja a Montcada, amb
tres dinamitzadores als centres
cívics de Can Cuiàs i l’Alzina i al
Casal de Gent Gran Casa de la
Mina, permetrà atraure volun-
taris. La darrera intervenció que
va fer al municipi va ser amb
motiu de Les 8 hores de rock
en què diversos voluntaris del

programa Som.nit van instal·lar
una parada informativa sobre
els riscos de consumir drogues
i van distribuir preservatius.

Sevillanes, country, balls de saló, capoeira, hipo hop i dança del
ventre van ser alguns dels balls que es van poder veure a la mostra
de balls que va
organitzar l’AV Ter-
ra Nostra al Casino
de Terra Nostra el 18
de juny. Un centenar
de persones va pendre
part en l’activitat que
va acabar a la nit. LR

�Mostra de balls a Terra Nostra

ANNA GARCIA

LAURA GRAU
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Divendres   30
inauguració. Parc de Mas Duran
Hora: 18:30h.
bosc d´en vilaró.  Setmana cultural.
Campionat Pro (futbol PS2) i taller màs-
cares Hora:  18:30h Lloc: Centre Cultu-
ral.  Passatge del terror. Hora: 22:30h
Lloc: Sortida del parc.

 Dissabte  1
bosc d´en vilaró. Setmana cultural.
dòmino, final campionat Pro.  Hora:  10h.
Lloc: Centre Cultural. Futbol i triples. Hora:

11h Lloc: Camp de petanca Hora: 12h Lloc:

Parc. Mataró popular. Hora: 19h Lloc:

Sortida, al Parc. Guerra d´aigua Hora:

19:30h. Lloc: Centre Cultural.Concurs de

cuina. Hora: 20h Lloc: centre Cultural.
Concurs de ball. Hora: 21h. Lloc: Centre
Cultural. Actuació dels grups. Hora:

22:30h Lloc: Centre Cultural. Canó d´es-

cuma. Hora: 24h.
fira de caça de barcelona.

Exposicions, mostres, exhibicions... Hora:De
9 a 20h. Lloc: MasDuran .
activitats infantils. Hora:De 15 a
20h. Lloc: Pl. Roja de la Font Pudenta.
Organitza: AV.Font Pudenta i Muntanyeta.
sortida.  Visita guiada pel Passeig de
Gràcia. Hora:11h. Lloc: Pg de Gràcia (Bar-
celona), nº 1. Organitza: Fundació Cultural
Montcada.
ballada de sardanes. Amb la Cobla
Canigó. Hora:19h. Lloc: Pl. de l’Alzina (Terra
Nostra). Organitza: Agrupació sardanista Terra
Nostra.
festival de dansa. Hora: 22h. Lloc:

Plaça del Bosc. Organitza: AV Can Sant
Joan.

Diumenge 2
Cant coral. 25è aniversari de la Coral
Mare de Déu del Turó. Hora: 19h. Lloc:

Església de Santa Engràcia.
fira de caça de Barcelona.

Exposicions, mostres, exhibicions... Hora:  De
9 a 19h.  Lloc: Mas Duran

Dilluns 3
Exposició. Omple la teva vida de sentit:

fes-te voluntari, de la Federació Catalana del
Voluntariat Social. Lloc:  Biblioteca de Can
Sant Joan. Fins al 24 de juliol.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

EXPOSICIÓ

més informació: www.montcada.cat

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15h i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 21h i diumenge, de 10 a 14h

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

POESIA
A LA FRESCA

II CICLE DE

7 de juliol
Sònia Hernández, Ernest Farrés
i David Jiménez, a Can Tauler, 22h

14 de juliol
Enric Casasses i Josep Pedrals,
al parc Salvador Allende, 22h

Organitza: Cercle Cultural

LES DONES DE MONTCADA I ELS
MOVIMENTS SOCIALS

Fins al 15 de juliol
Organitza: Ajuntament,

Consell de Dones i Oficina

d’Atenció a la Dona

DE MEDI AMBIENT
VISITA A LA CASA
DE LES AIGÜES
I NIT  D’ASTRONOMIA

ACTIVITATS D’ESTIU

Divendres 5, 12 i 19 de juliol. Visites
Divendres 14, 22h, Reixac. Nit d’estels
Vegeu més informació al repàs dels dies

Dimarts  4
diada de 3x3.Handbol al carrer   Hora:

18h  Lloc:  Pl.Església. Col.labora: Handbol
la Salle
mostra de turisme. Turisme solidari
i camps de treball. Hora: 19h   Lloc:  Espai
Jove Can Tauler.
presentació. Del llibre Diagnóstico: in-

validez, de Dolors Guàrdia Rubies. Hora: 19h.
Lloc:  Casa de la Vila.
escacs. Lliurament premis de l’Open In-
ternacional d’Escacs Vila de Montcada. Hora:

22h.  Lloc:  pavelló Miquel Poblet.

Dimecres  5
tallers a la fresca.  Taller de polseres,
maquillatge, xapes i tatuatges. Hora: 18h   Lloc:

Casal infantil i juvenil de la Ribera.
visita.  Recorregut guiat a la Casa de les
Aigües els dies 5, 12 i 19 de juliol. Hora: 19h.
Lloc: Parc de les Aigües. Inscripcions: Servei
de Medi Ambient o cmarcos@montcada.org.

taula rodona.  Activitats del curs. Hora:

19h   Lloc:  Fundació Cultural.

Dijous  6
3x3 futbol al carrer.  Hora: 18h
Lloc:  Davant del pavelló Miquel Poblet
Col.labora:FS Montcada Inscripcions: de
l´1 de Juny al 4 de Juliol, a l´IME Quota:  4
euros per equip.
monogràfic. Sobre Àfrica.  Hora: 19h
Lloc: Can Tauler.

Divendres  7
festes del Bosc d´en Vilaró.

Passeig en poni i moto policia Hora: 19h.
Actuació del grup Playback Hora: 21h. Festa
Hora: 22h.
cuines del món. Preu:  Activitat
gratuïta Hora: 19h Lloc: Can Tauler.
poesia a la fresca. Amb els joves
poetes Sonia Hernàndez, Ernest Farrés i Da-
vid Jiménez Hora: 22h  Lloc: Can Tauler.
Organitza: Cercle Cultural.
concert. Ocumé celebra el dotzè
aniversari. Hora:  22h Lloc: Auditori Preu:

3 euros.

Dissabte  8
lliga de futbol sala Fins al 8 de juliol
Hora: De 19:30 a 22:30h Lloc: Pista Coberta.

mercadillo. De roba, llibres i objectes
usats. Lloc: Can Tauler. Hora:18h
festes del Bosc d´en Vilarò.

La festa dels Tumàcat Hora: 10h. Lliurament
de premis de la setmana cultural Hora: 20:30h.
Sopar popular Hora: 21h.  Inflables Hora:

21:30h. Espectacle de varietats Hora: 22:30.
Disco mòbil Hora: 24h

Diumenge 9
Mulla´t per l´Esclerosi. Hora:

D´11 a 17h  Lloc: Piscina Municipal. Orga-

nitza: Fundació per ĺ Esclerosi Multiple i IME.
sortida. Caminada fins a la platja de
Badalona. Hora: 8h Lloc: Mossén Castell-
ví.Organitza: El Cim.

Dimarts 11
3x3 bàsquet al carrer. Hora: 18h
Lloc: Pl. de l´esglèsia Col.labora:CB
Montcada  Inscripcions:De l´1 de Juny al 6
de Juliol a l´IME Quota: 4 euros per equip
sesió informativa Idiomes a
l´estranger Hora: 19h Lloc: Can Tauler.

Dimecres 12
tarda d´aigua. Preu: Gratuït Hora:

18h Lloc: Casal infantil i juvenil de la Ribera
campionat.Vila de Montcada de natació
Hora: 19h Lloc: Piscina Municipal.
Inscripcions: De l´1 de Juny al 6 de juliol.
Quota: 1 euro.

Dijous 13
xerrada. Per a dones nouvingudes so-
bre els serveis i les prestacions que ofereix el
municipi. Hora: 17h Lloc: Escola Bon Dia,
Viver, sn. Organitza: Ajuntament i Oficina
d’Atenció a la Dona.
final play-off futbol sala.t Hora:

20h Lloc: Pavelló Miquel Poblet
campionat.Vila de Montcada de natació
Hora: 19h Lloc: Piscina Municipal.
Inscripcions: De l´1 de Juny al 6 de juliol
Quota: 1 euro.
monogràfic. Sobre l’Índia. Hora: 19h.
Lloc:  Can Tauler.

Divendres 14
poesia a la fresca. Amb Enric
Casasses i Josep Pedrals. Hora: 22h Lloc: Parc
Salvador Allende. Organitza: Cercle Cultural.
nit d’astronomia. Visió d’estels.
Hora: 22h Lloc: Església de Sant Pere de

MOSTRA MANUALITATS
DE L’ESPLAI DE LA DONA

Fins al 9 de juliol

Reixac. Inscripcions: Al Servei de Medi
Ambient o cmarcos@montcada.org

Organitza: Acer.

Dissabte 15
mercadillo. De roba, llibres i objectes
usats. No s’admeten diners, només l’intercanvi
d’objectes. Lloc: Can Tauler.

Dimarts 18
Cursa de bicis marxa lenta.

Hora: 19h Lloc: Carrer Major.  Inscripcions:

Fins al 13 de Juliol, a l´IME Quota: 1 euro.
mostra de turisme. Sesió informa-
tiva sobre trajectes en l’Interrail. Hora: 19h.
Lloc: Can Tauler.

Dimecres 19
scalextric. Preu: Gratuït Hora: 17.30h
Lloc: Casal infantil i juvenil de la Ribera.

Dijous 20
cloenda activitas d´estiu.

Hora: De 18 a 22h Lloc: Jaume I.
monogràfic. Sobre Japó. Hora: 19h
Lloc:  Can Tauler.
ple de juliol. Hora: 19:30h Lloc:  Casa
de la Vila

Divendres 21
cloenda mostra de turisme.

Sopar a la fresca.  Hora: 19h Lloc: Can Tauler.

MOSTRA DELS ALUMNES DELS

CURSOS DE FOTOGRAFIA
De l’11 al 30 de juliol
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El proper número, el 21 de juliol

Editorial

Ja tenim Escola d’Adults

Telèfons d’interès
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més informació:

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No
es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Hace unos días ví como el camión de la basura recogía el contenido

de los depósitos de la calle Santa Fé, mezclando todo sin distinción.

Cuando le recriminé su acción el operario me dijo que él se limitaba

a cumplir órdenes. ¿Para qué sirve entonces hacer la separación

selectiva de residuos? Sara Ragel. Mas Rampinyo

Prenem nota d’aquesta denúncia amb el compromís de
transmetre la queixa a l’empresa encarregada del servei. Puc
garantir que des de l’Ajuntament no hem donat cap ordre en
el sentit de barrejar la brossa. Ben al contrari, la política del
Consistori ha estat una ferma aposta per la separació de les
deixalles en orígen i la seva recollida selectiva amb l’objectiu de
contribuir a la millora del mediambient. Juan García, regidor

de Serveis Municipals (PSC)

Ajuntament-OMIC (Consumidors) 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori Municipal 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC) 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona  (OAD) 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació (OALGT) 935 647 743
Servei Local de Català  (SLC) 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE) 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
Espai Jove (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727
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Agradecimiento
Carmen M. Rodríguez

Can Cuiàs

>> Pocas veces un contribuyen-
te se siente en la necesidad de ex-
presar un agradecimiento. Me-
nos frecuente es expresarlo por
escrito y a través de un medio
de comunicación, y raro es que
este sentimiento se acreciente con
el de la admiración. Como es
sabido, el primer contacto con
el mundo educativo es a través
de la guardería, filtro donde
nuestros hijos se asoman a la
vida. Es fundamental, por tan-
to, el cariño, la objetividad y la
profesionalidad del equipo do-
cente en el que depositas tu con-
fianza, y ese material tan sensi-
ble que son los peques. L’Escola
Bressol Municipal Camí del
Bosc de Can Cuiàs es ejemplar.
Gracias a Dolors, Francesca,
Vanesa, Sonia Sorando, Rosa,
Cristina Codadana, Cristina Ra-
mírez, a las auxiliares, a esas gran-
des cocineras como Merche y Ele-
na, en especial a todas ellas… Gra-
cias. Sin olvidar a la directora
Sandra Robles, por cohesionar
a tan estupendo equipo y al
Ayuntamiento por llevar a cabo
este gran proyecto que tanta fal-
ta hacía. Es un equipamiento pri-
vilegiado en su entorno y su ubi-
cación.

Edificis únics
AV Montcada Centre

>> Des de l’AV Montcada Cen-
tre volem reivindicar les edifica-
cions que, malhahuradament,
són els únics referents que ens
queden dels nostres senyals
d’identitat al llarg del temps.
Aquestes torres i masies són: la
Torre dels Frares, a la carretera
de la Roca; la Masia de Ca l’Al-
binyana, al poligon de Can Mi-
lans; la Torre Joana, al poligon
la Ferreria, la torre de Vista
Rica, al turó del mateix nom, la
masia de Can Pomada, que dó-
na nom a la zona i finalment el
Pou del Glaç a Reixac. Per des-
gràcia, al llarg d’aquest segle pas-
sat, hem vist desaparèixer masies
i llocs emblemàtics com: Can
Castells i les Indianes, a Mas
Rampinyo; Can Sans a Terra
Nostra; Can Fàbregas a Vallen-

Després d’un any i mig d’obres, Can Sant Joan recupera el
Casal de Cultura Ramón Balsalobre reconvertit en la seu ofi-
cial de l’Escola d’Adults que ha adoptat el nom de l’antic
equipament. La remodelació de l’edifici, de tres plantes, ha
permès dotar-lo d’ascensor, distribuir millor els espais i, en
definitiva, modernitzar un equipament que havia quedat
obsolet. Tot i que algunes veus consideren que el centre es
quedarà petit en pocs anys, el cert és que comença una nova
etapa per aquesta escola, que des del curs passat, ha passat de
ser una Aula d’Adults a una Escola d’Adults. Aquest canvi de
categoria té a veure amb l’ampliació de l’oferta formativa i del
professorat.
Els veïns de Can Sant Joan sempre han estat orgullosos de tenir
l’escola al barri i per això van veure amb preocupació la
possibilitat de traslladar-la al centre que l’Ajuntament va
plantejar inicialment. Per entendre aquesta reacció cal remuntar-
se als anys vuitanta quan van començar les primeres
mobilitzacions per reclamar una escola d’adults. Segons consta
a la Hoja Informativa de Can Sant Joan de novembre de 1983,  els
alumnes i la professora que impartia classes d’alfabetització des
del 1981 es van tancar durant una nit a l’Ajuntament amb
representants municipals per reclamar a la Generalitat més
professors. Al 1984 van arribar els reforços i l’escola del carrer
Reixagó es convertia en un referent de la formació per adults a
Montcada i Reixac. Més de vint anys després la seva existència
al barri és també un testimoni de la història de Can Sant Joan.

çana i un llarg etc. L’AV Mont-
cada està totalment a favor d’un
desenvolupament a tots els
nivells que millori la qualitat de
vida dels montcadencs i mont-
cadenques, sense oblidar tenir el
màxim de cura per a totes les co-
ses que ens identifiquin i ens
serveixin de punt de referència
dels nostres avantpassats. Un
poble sense arrels és com un ar-
bre nu, com més les cuidem més
fortes i gruixudes creixeran i
d’aquesta manera en podran gau-
dir totes les generacions que
vindran al llarg dels anys; creiem
que és el millor llegat que els po-
dem deixar.
La nostra reivindicació és que
siguin preses amb la màxima
urgència mesures per almenys
aturar l’alt grau de degradació en
què es troben actualment aquests
edificis i, a partir d’aquí, adqui-
rir un compromís seriós, signat
a mig i llarg termini, que faci pos-
sible la seva recuperació total.
Estem convençuts que tots vo-
lem i estimem Montcada i que
volem el millor per a tots els
vilatans, i per tant, també estem
segurs que fent aquesta reivin-
dicació estem recollint un senti-
ment compartit pels ciutadans.

Trato inhumano
Lourdes Ocampo

Mas Rampinyo

>> El 16 de junio fuí de urgen-
cias al ambulatorio después de
haberme caído en la calle por una
lipotimia y con 3/8 de tensión.
Llegué acompañada por el bebé
que cuido ante la imposibilidad
de dejarlo a cargo de otra perso-
na. Pues bien, la doctora que me
atendió demostró una total fal-
ta de humanidad y de educación.
Como el niño lloraba, preten-
día que no entrara en la consul-
ta. Al negarme, me amenazó de
forma grosera y maleducada con
no atenderme, ante lo cual yo le
dije que la denunciaría. Final-
mente accedió a atenderme de-
mostrando su total falta de
profesionalidad, ya que me re-
cetó un componente, la codeína,
que no puedo tomar por pres-
cripción médica, puesto que soy
asmática severa.  Así que al día
siguiente tuve que volver al am-

J. Vila
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bulatorio puesto que los mareos
y el malestar no remitían. En-
tonces el doctor Faesal Cherno
me derivó a l’hospital con el
diagnóstico de un posible pro-
blema de tiroides en estado avan-
zado. Ese mismo día hice la re-
clamación correspondiente ya
que el día anterior no había for-
mularios a disposición del públi-
co.
¿Qué clase de médicos cuidan de
nuestra salud? ¿Por qué tenemos
que tolerar que nos traten como
animales? Hay incompetentes
que por tener una carrera y un
título colgado en la pared se
creen Dios y ni te miran a la cara
mientras te atienden. Por supues-
to, mi intención no es generali-
zar. Si alguien se siente aludido,
pido disculpas.

Fin de la tolerancia
Montserrat Rodríguez

Montcada

>> Senyor alcalde, suena a ame-
naza su Aviso fin de la tolerancia, me
recuerda a otra época. También
son situaciones que afectan a la
seguridad de las personas, las que
afectan a su integridad física,
como por ejemplo el mal estado
de las aceras –con pequeños o
grandes baches, panots levanta-
dos o aceras demasiado inclina-
das– que hacen imposible tran-
sitar por ellas, sobretodo a per-
sonas mayores, carritos de niños
o minusválidos... el mal estado
de los parques infantiles, por
ejemplo el de Lluís Companys.
¿Qué hace usted por evitarlo?
nada. Claro, eso no supone in-
gresos como las multas. Pues sepa
que igual que usted va imponer
el fin de la tolerancia yo y varios
vecinos más no nos vamos a ca-
llar como hasta ahora. Denun-
ciaremos todo aquello que su-
ponga un peligro para la seguri-
dad de las personas por las que
usted dice estar tan preocupado
–que lo dudo. Ah! Esperamos
que el fin de la tolerancia tam-
bién se aplique en Mas
Rampinyo y en otros barrios no
sólo en el centro, ya que tampo-
co lo es para lo bueno: Montca-
da Aqua, nueva Biblioteca, nue-
vo ambulatorio, centro de ocio
con cines...¿Dónde se està cons-
truyendo? En Mas Rampinyo
¿Casualidad? ¿Dónde están las
zonas azules? ¿Dónde las mul-
tas? En el centro ¿Casualidad?
En las próximas elecciones usted
no ganará mi voto, ni el de va-
rios vecinos, ni el de mis ami-
gos. ¡Gracias por nada!
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Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Salvem Can Casamada
i la cerveseria

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Teodoro García
Portaveu del PPC

Grandes operaciones
urbanísticas

Se han ultimado dos operaciones urbanís-
ticas que consideramos desde el Partit Po-
pular de gran importancia para nuestra ciu-
dad. Una de ellas se refiere al terreno que
hasta ahora ocupa la fábrica Valentine que,
una vez se haya trasladado, permitirá que
se construyan  unas viviendas de las cuales
habrá de protección oficial, de la cual cosa
nos congratulamos. Hay que tener en cuen-
ta que esta zona se encuentra en una fase
de degradación importante por hallarse en
zona industrial y ha tenido poca atención
municipal y mediante esta operación se
logrará un “cosido” urbanístico que unirá
prácticamente la zona que ahora ocupa con
Can Sant Joan. La otra operación urbanís-
tica que nos ocupa se refiere a la cesión al
municipio de dos edificios emblemáticos
para nuestra ciudad: quién no ha admira-

do desde siempre los edificios archi-
conocidos de Can Casamada y Casa
Larratea (conocida como la Cervecería)?
Pues bien, se ha conseguido con los pro-
pietarios de ambas edificaciones la cesión
de las mismas a cambio de cederles el de-
recho de suelo correspondiente para edi-
ficación de viviendas en el terreno usado
hasta ahora como la Cervecería de vera-
no. Es una operación muy interesante
para Montcada, porque nos ha de per-
mitir que en las dos edificaciones se pue-
dan desarrollar actividades públicas, so-
ciales, culturales, benéficas... mantenien-
do siempre la parte noble que compo-
nen una parte de nuestro patrimonio his-
tórico y que debemos preservar. Ésta es
la apuesta del Partit Popular de
Montcada i Reixac.

Són operacions
favorables per a la ciutat

Dues operacions que
beneficien el municipi

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Portaveus municipals

A mitjan del mes de juny es va anunciar la venda dels terrenys que ocupa
Valentine a una constructora que edificarà prop de 500 pisos. Dues setmanes
més tard s’ha anunciat el conveni urbanístic que permetrà que dues cases
modernistes, referents en el Catàleg del Patrimoni local, puguin passar a ser de
titularitat municipal. Hem demanat als grups municipals la seva opinió sobre:

Tot depen per
“fer-hi què”

Actuacions urbanístiques
rellevants per al municipi

Què signifiquen aquestes operacions per a Montcada?
Quina repercussió tindran?

Un dels objectius prioritaris de
Convergència i Unió (CiU) en entrar
al govern municipal va ser la preservació
del patrimoni arquitectònic de la nostra
ciutat com un element identitari de
Montcada i Reixac.
Al llarg de molts anys i estant a la
oposició vàrem contemplar, impotents,
la desaparició d’edificis simbòlics
construïts als inicis del segle XX per
nous habitatges, la major part situats al
llarg del carrer Colon, la torre dels
sindicats, la torre de la família Hubner…
Ara tenim la oportunitat de corregir el
desgavell d’aquells anys. Ara podem sal-
var Can Casamada i la Cerveseria i re-
cuperar aquests edificis com a patrimoni
de la ciutat. A final d’aquest mes signem

el conveni econòmic en què els
propietaris d’ambdós edificis cediran
a l’Ajuntament la propietat.Després
cal rehabilitar-los interiorment com
equipament públic al servei dels
ciutadans i ciutadanes de Montcada.
Ara toca la torre modernista de la
Química de Montcada, a la Font
Pudenta. Segur que també ho
aconseguirem.

El trasllat de la fàbrica Valentine a Can
Milans i el conseqüent alliberament de
prop de 50.000 metres quadrats de sòl
industrial del centre és una de les notícies
més importants que s’han produït a la
nostra ciutat en els darrers anys. I ho és
per diversos motius: ens permet construir
un nou institut a la ubicació de l’actual;
s’hi construiran prop de 500 vivendes,
un 30% de les quals seran protegides;
generem una connexió natural entre Can
Sant Joan i Montcada Centre; i evitem
que l’empresa es deslocalitzi –és a dir,
que es traslladi a un país on els costos
de producció són més baixos– i continuï
a la ciutat, donant feina a persones de
Montcada i Reixac. No hi ha dubte que
es tracta d’una operació on les grans
beneficiades són Montcada i Reixac i la

seva ciutadania i que, a més, ajudarà a
dignificar el barri de la Ribera.Però les
operacions urbanístiques en benefici de
la ciutat continuen.
Una altra gestió impecable realitzada
per aquest govern municipal, és la
consecució de la propietat de Can
Casamada, del 1885, i de la Casa Lar-
ratea, del 1899, dues edificacions
incloses al Catàleg Arquitectònic Mu-
nicipal, i que fins ara es trobaven en
mans privades. En aquest cas, el munic-
ipi guanya aquests dos edificis històrics
sense que aquesta adquisició suposi ni
un sol cèntim de despesa a la ciutadania
i els converteix en equipaments públics,
tot promovent la seva conservació enlloc
de facilitar-ne l’enderrocament per
construir-hi al damunt.

Des d’ICV-EUiA volem destacar, per
sobre de tot, la gran transformació que
s’aconseguirà el barri de la Ribera i, per
tant, els beneficis que obtindran els veïns,
quan es traslladi la factoria Valentine a
un altre indret del nostre municipi. En
aquest espai es construiran nous
habitatges, nous equipaments i zones ver-
des, i s’aconseguirà crear una trama ur-
bana continua que unirà Can Sant Joan
amb el centre, a la vegada que connectarà
la zona de muntanya amb la banda del
riu, una vegada es faci al soterrament de
la línia de Portbou. A més d’aquestes
actuacions, s’ha de comptar amb la
remodelació prevista al barri de la Ribe-
ra, aprofitant la subvenció aconseguida a
través de la Generalitat pel concepte del

“Pla de Barris”. El nostre grup fa molt
de temps que treballa en aquesta línia,
per tant, ens reconforta que aquests
projectes tinguin una data de finalització
propera.
L’altre aspecte de l’article és el projecte
que es desenvoluparà al sector discontinu
de la cerveseria del carrer Montiu, i als
edificis de Can Casamada i Casa
Larratea, dintre d’aquesta operació ur-
banística es contempla la cessió al
municipi d’aquestes dues obres
considerades com a patrimoni històric,
actuacions que des d’ICV-EUiA
valorem positivament, ja que es
disposarà de dos nous equipaments de
caire social dels que gaudiran els ciuta-
dans i ciutadanes de Montcada.

El concepte que representa treure la Va-
lentine del nucli urbà de Montcada i
utilitzar els terrenys que ocupa fins ara per
desenvolupar-hi un projecte urbanístic que
dignifiqui el barri és més que positiu. Com
també ho pot ser el fet que Can Casamada
i Larratea, dues propietats que poden ser
catalogades com a patrimoni històric de
Montcada, passin a ser de l’Ajuntament.
Però darrere del concepte hi ha les actua-
cions que es pretenen portar a terme i la
seva gestió. En el cas de Valentine, el projecte
preveu la construcció d’uns 500 pisos i la
reserva de l’espai per a la construcció d’un
nou institut que substituirà l’IES La Ribe-
ra. Però encara no coneixem al detall del
disseny de tot el barri (serveis, zones verdes
i altres equipaments) i això no és superflu,
atès que d’aquest disseny dependrà que

continuï essent un barri que actualment
ratlla la marginalitat o que s’integri
plenament en el conjunt de Montcada cen-
tre. Per tant, cal estar a l’expectativa.
De la mateixa manera, el fet que Can
Casamada i la casa Larratea passin a ser
municipals comporta com a moneda de
canvi la requalificació dels terrenys -que
actualment són ocupats per l’anomenada i
popular cerveseria d’estiu del carrer
Montiu per fer-hi pisos i, com a conse-
qüència, la pèrdua d’una de les poques zones
verdes amb arbres grans i frondosos que
resten al centre. Com a mínim s’hauria de
saber quins usos es donaran a aquestes dues
propietats per poder valorar la idoneïtat
d’aquesta gestió i, de moment, tot són
especulacions. A Esquerra no ens agrada
haver de donar talons en blanc.
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Participació
i integració

FESTES ALS BARRIS

sònia hernández

redacció

Sant Joan no només marca
clarament el pas d’una estació a
una altra, sinó que per a molts
suposa l’inici de les vacances i d’un
nou període. Per totes aquestes
raons, no és estrany que diversos
barris de Montcada, com a molts
municipis, triïn aquesta data per
celebrar la seva Festa Major, com
és el cas de Can Sant Joan i La
Ribera, que proposaven un
nodrit programa d’actes que ha
comptat amb el suport i la
participació dels veïns.
Francisco Adamuz, president de
l’AV de Can Sant Joan,
organitzadora de la celebració –
entre els dies 22 i 25 de juny–,
s’ha mostrat molt satisfet per la
resposta dels veïns, tot i que en-
cara no s’ha fet una valoració ofi-
cial per part de l’entitat. “La parti-
cipació ha estat molt bona a tots
els actes; cal destacar l’èxit del
gran espectacle de dissabte a
la nit, perquè tota la plaça Bosc
estava plena de gent”, ha valo-
rat Adamuz.
Una altra cita que va tenir una
gran resposta per part dels veïns
va ser la 2a baixada de carretons,
organitzada per l’Associació de
Comerciants amb col·laboració
de l’AV, que va comptar amb
un total de 12 participants . Els
guanyadors d’aquesta edició han
estat –segons les bases: Eloy
Algarra, pel vehicle més ràpid;
Francesc Asensio, pel millor
construït; Ángel Rey i Iván Arra-
bal, pel més lent; Daniel i Adrià
Galán per la castanya més gran i
Juan Manuel Reina, amb un
premi especial. Un dels par-
ticipants va patir un accident i
va estar en observació a

l’hospital, però finalment no s’ha
hagut de lamentar cap dany greu.

Festa integradora. També ha
estat positiva la valoració de la
Festa Major a La Ribera, entre el
22 i el 25 de juny. Entre els actes
més destacats han estat la paella
popular de diumenge 25 i la boti-
farrada de dissabte a la tarda. Elisa
Fernández, tresorera de l’AV de
La Ribera, ha comentat que “la
resposta a la paellada va ser tan
positiva que fins i tot ens va
sorprendre. Vam fer-la amb carn
de pollastre i conill perquè
tothom en pogués menjar sense
restriccions religioses, i crec que
va funcionar, perquè qui va
voler la va poder tastar”.
Una altra de les activitats que
també va tenir una bona resposta
per part de veïns provinents de
cultures molt diferents va ser la
discomòbil, segons Fernández.
Els organitzadors, però, han
lamentat que la festa de les
cultures, dissabte, no donés tan
bons resultats com l’any anterior.

Setmanes Culturals. Can
Cuiàs i el Bosc d’en Vilaró han
celebrat la Setmana Cultural. A
Can Cuiàs el programa,
organitzat pel Centre Cívic, el
Col·lectiu de Joves C4 i el Grup
de Dones, preveu molts jocs
tradicionals i esports. La urba-
nització del Bosc d’en Vilaró està
immersa en els seus actes culturals
fins a l’1 de juliol, alhora que es
prepara per la seva Festa Major,
que se celebrarà entre el 7 i el 9 de
juliol. Els tornejos de petanca,
dòmino i futbol dominen el pro-
grama, juntament amb les
activitats infantils, com tallers
d’artesania.

 >> La revetlla a Can Sant Joan va omplir la plaça Bosc la nit del 23 de juny

 >> Jocs tradicionals i originals a Can Cuiàs  >> La festa de les cultures va mostrar tradicions d’arreu del món

 >> La Ribera va celebrar la seva revetlla de Sant Joan a la pista esportiva del barri

SANTI ROMERO

 >> La baixada de carretons va generar molta expectació >> Tallers i berenar al Bosc d’en Vilaró

Can Sant Joan, La Ribera, Can Cuiàs
i el Bosc d’en Vilaró inicien l’estiu amb festes

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SsANTI ROMERO

sònia hernández

SÒNIA HERNÁNDEZ
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en 2 minuts...

Segon cicle de Poesia a la fresca
El Cercle Cultural de Montcada organitza els dies 7 i 14 de
juliol el Segon cicle de Poesia a la Fresca, després de l’èxit
que la convocatòria va tenir l’any passat. En aquesta edició,
el dia 7 llegiran les seves obres a l’Espai Jove Can Tauler els
poetes Sònia Hernández, Ernest Farrés i David Jiménez;
mentre que el dia 14 la cita es trasllada al Parc Salvador
Allende, on intervindran dos grans noms de la literatura
catalana, com ara Enric Casasses i Josep Pedrals. LR

Ocumé actua a l’Auditori amb
motiu del seu dotzè aniversari
La formació interpretarà el seu últim cedè Aire amb nou espectacle

laura grau
redacció

 >> Els integrants d’Ocumé

>> Auditori Municipal

�Sessió de Fàbregas a iJazz Club
Andreu Fàbregas, presentador del programa de Montcada
Ràdio Camps de cotó, té una secció pròpia a la nova emissora de
la Generalitat iCat fm, concretament al
programa iJazz Club, que dirigeix Max
Sunyer, president de l’Associació de
Músics de Jazz i Música Moderna de
Catalunya, els dimarts, d’1 a 2h. “L’espai
es diu Greix Jazz Club en record al bar
on ens vam conèixer el Max i jo i amb
el simbolisme de voler dir que és una
secció consistent i rica en calories
jazzístiques”, ha explicat Fàbregas. D’altra banda, el presen-
tador montcadenc forma part del jurat del II Concurs de
Música de Jazz Sala Montjuïc 2006 que convoca l’associació
cultural MODIband, del 5 de juliol al 4 d’agost. PA

ARXIU/OCUMÉ

Al ritme de les músiques del món
La formació musical badalonina Tactequeté va ser l’encarregada
d’oferir una degustació dels millors ritmes del món el 21 de
juny per commemorar a Montcadai Reixac el Dia Internacio-
nal de la Música. L’espectacle Tactequequè?  va resultar un atractiu
recital de sons i d’instruments de tots els racons d’arreu del
planeta. LM

�

Coincidint amb el seu dotzè
aniversari, el grup a cappella
Ocumé actuarà el pròxim 7 de
juliol a l’Auditori Municipal
(22 h). El concert inclourà les
cançons del seu darrer treball,
titulat Aire i editat al 2004. La
principal novetat és una nova
posada en escena que el
conjunt porta un any assajant
i la incorporació d’alguns te-
mes inèdits que formaran part
del seu pròxim treball. “El
nou espectacle l’hem pre-
parat amb un coreògraf pro-
fessional que ens ha ajudat a
polir diferents aspectes”, ex-
plica el tenor Xavier Munuera
que reconeix que hi han
dedicat moltes hores d’assaig.

Canvis.  En aquests dos
últims anys Ocumé ha canviat
dos dels seus components. La
mezzosoprano montcadenca
Irene Ruiz ha estat substituï-
da per la professora de cant
Alícia Rodríguez i al percus-
sionista vocal Carles Núñez
l’ha reemplaçat Robert Garga-
llo.  Segons el baix Daniel Mu-
nuera, “les noves incorpo-
racions s’han adaptat perfec-
tament a la nostra manera de
treballar i han permès am-
pliar el repertori”. El cedè Aire
inclou una gran diversitat
d’estils musicals que van des
de la música sacra fins a la sal-
sa, el pop i el rock and roll,
entre d’altres.

Premi per a M. José Duran
Maria José Durán ha estat la guanyadora de la novena edició
del Premi d’Investigació de l’Ajuntament de Montcada amb el
seu projecte Evolució del paisatge de Montcada i Reixac durant el segle
XX. Segons les bases del concurs, aquesta proposta rebrà un
premi de 2.400 euros i el Consistori valorarà la possibilitat de
publicar l’estudi resultant. LR

�

LLUÍS MALDONADO

ARXIU

Final de curs a Can Cuiàs
El Grup de Dones de Can Cuiàs va tancar el curs de tallers i
activitats els dies 16 i 17 amb exposicions de treballs de pintu-
ra i exhibicions
dels alumnes
que assisteixen
als tallers de pin-
tura que im-
parteix Delia
Cabanzón i de
ball, com mos-
tra la fotografia.
LR

�

GRUP DONES CAN CUIÀS
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 >> Els alumnes de teatre van actuar a l’Auditori el 27 de juny

Exhibicions dels alumnes
de teatre, música i guitarra

sònia hernández

montcada

Un centenar de persones ha participat als tallers d’Expressió Musical

Els alumnes dels cursos de teatre
i d’expressió musical de la
Regidoria de Cultura mostren,
coincidint amb el final de tem-
porada, els resultats dels tallers
amb sengles exhibicions. Di-
marts 27 de juny va ser el torn
dels talleristes de teatre, que van
actuar a l’Auditori Municipal.
En el moment de tancar aques-
ta edició, era prevista l’aula
oberta de música i guitarra, amb
la participació de 198 persones.
Divendres 30 de juny els alum-
nes de guitarra elèctrica tanquen
aquest cicle a l’Auditori. En
l’àrea d’Expressió Musical han
participat 95 alumnes als dife-

rents cursos que es duen a terme
entre els mesos d’octubre i
juny. Atès l’elevat nombre
d’inscrits, s’han establert torns

de participació a les aules
obertes, que serà en anys alterns
per evitar l’excés de persones a
l’escenari.

en 2 minuts...
�25è aniversari de la Coral

La Coral Mare de Deu del Turó continua els actes de
celebració del seu 25è aniversari. El 2 de juliol, a les 19h, farà
un concert a l’esglèsia de Santa Engràcia en què també actuarà
la coral Nou Món, del Guinardó. El repertori previst inclou
tot tipus de cançons i algunes peces de Wolfgang Amadeus
Mozart, en homenatge al música austríac de qui es
compleixen els 250 anys del seu naixement. PA

�

Sortida dels alumnes de l’SLC
El passat 16 de juny una trentena d’alumnes i responsables
dels cursos del Servei Local de Català van fer una sortida a
Sant Jeroni de
la Murtra i el
poblat ibèric
del Puig Caste-
llar per cele-
brar la cloenda
dels cursos de
català per a
adults. SH

�

El Viver, en una cantata a Ripollet
Alumnes de 5è i 6è de Primària van participar el passat 16 de

juny a la 4a Cantata a Ripollet, que en aquesta ocasió estava

dedicada a la sardana.  Els montcadencs van formar part dels

600 alumnes, la majoria d’escoles de Ripollet, que van fer un

recorregut musical per la història de la sardana. SH

Premi de redacció
La montcadenca Rosa Molinero Trias, de
14 anys i estudiant de segon d’ESO a La
Salle –vuitena per la dreta a la fotografia–
, ha estat la guanyadora del Premi Estatal
de redacció Coca-Cola amb un text so-
bre les diferències econòmiques entre els
països del primer i el tercer món. Rosa
Molinero ha escrit el millor text dels
finalistes triats entre més 34.000 escolars
de tot Catalunya. La montcadenca va
rebre el premi el passat 12 de juny. SH

LA SALLE

PILAR ABIÁN

SLC

EL VIVER
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Curs de català
adreçat a

immigrants
equatorians

L’Associació d’Equatorians
Residents a Montcada (ASERM)
i el Consell del Centre de Nor-
malització Lingüística (CNL)
han signat un acord per dur a
terme un curs de català per als
associats que es farà del 26 de
juny al 27 de juliol tots els
dilluns, dimarts, dimecres i
dijous, de 18.45 a 21h, a la Casa
de la Vila. L’acord el van signar
el 14 de juny la regidora de Cul-
tura i presidenta del Consell del
Vallès Occidental 3, Amèlia
Morral (CiU), i la presidenta
d’ASERM, Nelly Bósquez.
Les classes són de formació bàsica
de català i obertes tant a persones
vinculades a l’entitat, com a
residents al municipi. L’activitat
es finança mitjançant la subven-
ció que l’entitat ha aconseguit de
la Secretaria per a la Immigració.
És el primer cop que una entitat
d’immigrants de Montcada obté
ajut econòmic de la Generalitat
per a un curs de català. La intenció
d’aquestes subvencions és que els
col·lectius liderin l’organització
de cursos i s’impliquin en la
difusió del coneixement i l’ús de
la llengua.

la redacció
redacció

Boscaters, agents rurals del passat
el retro-visor

La feina de boscater permetia mantenir el sotabosc net i evitava així que es produïssin incendis

laura grau

antoni trias

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Un boscater trasllada els troncs que ha tallat al bosc pel carrer Clavell en una imatge del 1947

Abans que apareguessin els
combustibles actuals, les prin-
cipals fonts d’energia provenien
del bosc d’on s’obtenia la llenya
i el carbó vegetal. Per
aconseguir aquesta primera
matèria existien els boscaters,
homes que es guanyaven la vida
venent la llenya que tallaven i
recollien al bosc. Una feina
solitària que alhora els permetia
conèixer el bosc pam a pam i
estar en contacte amb la natura.
La seva funció era vital per la
super vivència dels espais
naturals ja que netejaven el
sotabosc i esporgaven els ar-
bres que impedien el normal
desenvolupament de l’entorn.
La tasca del boscater compor-
tava uns grans beneficis per al
bosc ja que el fet que el terra
estigués net de branques i
herbes seques impedia que es
produïssin incendis importants.

Eines de treball . Les eines
que feia servir el boscater per
dur a terme la seva feina eren
la destral, per tallar; la pioixa,
per remoure la terra; la serra
de dues mans, per serrar
troncs; el pic de dos talls, per
arrencar arrels; la magalla, per

Els boscaters es
guanyaven la vida

venent la llenya que
tallaven i recollien

descalçar els voltants dels
arbres i matolls i el dall ma-
negat i el volant per desbros-
sar bardisses.Un cop tallat
l’arbre, el boscater seleccionava

la llenya segons la seva uti-
l ització. La brancada més
petita es feia servir per encen-
dre els forns de pa i els de les
bòbiles de maons. Les bran-
ques mitjanes i grosses es desti-
naven a les llars de foc, estufes
i cuines de les cases i també a
les calderes que feien funcio-
nar tot tipus de màquines.
La utilització de noves fonts
d’energia, com el gas i el petro-

li, va fer desaparèixer progres-
sivament la feina de boscater i
els boscos es van quedar sense
els seus fidels cuidadors. Tot i
els esforços de l’administració,
que cada any dedica molts di-
ners a la neteja dels espais fo-
restals, res no pot reemplaçar
la feina dels boscaters que po-
dríem considerar com els pri-
mers agents rurals que hi ha
hagut a la història.
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El CFS Montcada renuncia a la Divisió
de Plata per manca de patrocinadors

El primer conjunt jugarà a Primera Estatal A amb un bloc competitiu per recuperar la categoria

L’FS Montcada ha tancat una
etapa després de nou tempora-
des a la Divisió de Plata. El seu
president, Eusebio Carrero, ha
decidit renunciar a la categoria
per manca de recursos econò-
mics. El primer equip jugarà la
pròxima campanya a Primera
Estatal A amb l’objectiu de re-
tornar a Plata, que es preveu que
incorpori canvis importants en
els propers dos anys. A final de
maig, el directiu va donar la car-
ta de llibertat a tots els membres
de la plantilla. Durant dos me-
sos, el club i l’Ajuntament han
mantingut contactes per tal de
trobar suport econòmic, que fi-
nalment no ha arribat. “Prefe-
reixo estar a Primera i acon-
seguir l’ascens a Plata que te-
nir un equip mediocre que per-
di la categoria”, ha dit Carrero,
fent referència al fet que la prò-
xima temporada baixaran set
conjunts de Plata ja que es
passarà de tres a dos grups.

Reaccions. La notícia de la
renúncia ha originat opinions
diverses. Des de l’Ajuntament,
el regidor d’Esports, Juan Par-
ra (PSC), ha valorat positiva-
ment que el president segueixi
sent el mecenes i “continuï  al
capdavant del club liderant
una nova etapa en la qual tam-
bé s’aspira a fites importants”.
En aquest sentit, una de les per-
sones que ha viscut de ben a
prop la trajectòria de l’ FS
Montcada a Divisió de Plata és
Javi Vázquez, delegat durant els
primers anys i fundador del
planter: “És una decisió en-
certada, si no hi ha diners per
mantenir-se és millor fer un

sílvia alquézar
redacció

trobar un espònsor

El president, Eusebio Carre-
ro, confia poder trobar un o di-
versos espònsors durant la
temporada de “transició” que
viurà el club a Primera A. El
directiu ha demanat el suport
de l’Ajuntament per incorporar
alguna empresa local al pro-
jecte del FS Montcada. Fonts
del club lamenten que durant
els nou anys a Divisió de Pla-
ta encara no hagi fructificat
cap acord com ha succeït amb
altres entitats, on el Consistori
ha actuat de mitjancer entre
ambdues parts. Sobre aques-
ta qüestió, el regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC), s’ha
compromès a buscar un ajut
econòmic, però ha matisat
que l’estructura unipersonal de
l’FS Montcada és un fre en la
recerca de patrocinadors:

equip a Primera”. D’altra ban-
da, des de la Penya Los Rebanaos

–els seguidors incondicionals de
l’FS Montcada– la renúncia ha
estat un cop dur. “Estem acos-
tumats a gaudir al municipi
d’un futbol sala de nivell”, ha
comentat Paco Ventura, el por-
taveu dels aficionats i coordina-
dor del planter, un càrrec que
deixa de cara a la pròxima tem-
porada. En aquest sentit, el re-
gidor d’Esports també reconeix
que el fet de la renúncia l’entris-
teix “perquè Montcada perd la
possibilitat de veure un
conjunt amb figures de prime-
ra línia”. El president, Eusebio
Carrero, no ha desvetllat enca-
ra l’estructura i els noms que
composaran el pròxim equip
que jugarà a la categoria de Pri-
mera Estatal A.

“Entenem que el club és
seu i que cadascú pot fer
el que vulgui amb els seus
diners, però potser hauria
de tenir més pes la massa
social, evidentment sense
que el president perdés el
protagonisme”. SA

>> EL PLANTER

Els set equips
i l’escola

segueixen
sílvia alquézar
redacció

Malgrat els problemes econò-
mics i la incertesa del primer
equip fins a mitjan juny, el
planter de l’FS Montcada
continuarà la pròxima tempo-
rada amb el mateix nombre
de conjunts i pràcticament al
mateix nivell. El sènior B ha
baixat a Territorial i el tècnic
Sergio Berrios seguirà a la
banqueta. El juvenil i el cadet
militen a la màxima categoria
–nacional i preferent, respec-
tivament. També hi ha un
equip infantil, aleví, dos ben-
jamins i l’escola. En total, l’FS
Montcada té cada any més
d’un centenar de jugadors. El
planter, dirigit per Pedro Li-
trán, està fent gestions per po-
der trobar un o diversos pa-
trocinadors que els permeti
autofinançar el sènior B i el
juvenil, els dos blocs que ge-
neren més despeses. “Estem
fent un gran esforç per sal-
var la base”, ha dit el directiu.

 >> Eusebio Carrero

 >> El planter segueix igual

SILVIA DÍAZ

96-97. El Maxon Can Sant Joan puja a Plata.

97-98. Moviline Maxon. Playoff contra l’O’parrulo.

98-99. Campions de la Copa d’Espanya

de Divisió de Plata

99-00. MoviStar Maxon. Playoff davant Jaén.

00-01. MoviStar Maxon. Playoff Levitt Las Rozas.

01-02. MoviStar Maxon. Playoff Candelas Lugo.

02-03. Espanyol. Playoff Guadalajara.

03-04. Vitelcom. Primera cop que no juga playoff

04-05. Vitelcom. Playoff Tres Cantos.

05-06. No classificació playoff ascens.

Nou temporades a Divisió de Plata
Set intents d’ascens a Divisió d’Honor
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El CB Montcada
reconeix la gestió

de Pere Oliva

>> BÀSQUET. Sopar fi de temporada

El Club Bàsquet Montcada va
retre un emotiu homenatge al
president dels últims nou anys,
Pere Oliva, en el sopar fi de tem-
porada fet el 16 de juny. Els
socis van reconèixer el treball
d’un home que ha sanejat i ha
professionalitzat l’entitat.
En el torn de parlaments, l’exdi-
rectiu va agrair a tothom el seu
suport per tirar endavant el CB
Montcada –fent principal
èmfasi en la fàbrica de pintures
Valentine i l’Ajuntament– i va
demanar als aficionats que
segueixin ajudant la nova junta
directiva, presidida per Rosa
Olivares. “Han estat uns anys
molt importants a la meva
vida, he fet molts amics”, va
dir l’expresident. Per la seva ban-
da, la nova responsable del club
va assegurar que la nova junta –
formada majoritàriament per
dones– té moltes ganes i il·lusió.
Respecte a la figura d’Oliva, va
indicar que “el prestigi de

 >>  Rosa Olivares, César Monfort (centre) i Pere Oliva brinden pel futur del CB Montcada

FOTOS: LLUÍS MALDONADO
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lluís maldonado
vallençana

l’entitat en l’actualitat es deu
a la seva gestió”.

Altres elogis. També va tenir
paraules d’agraïment el gerent
del CB Montcada, César Mon-
fort, qui va arribar fa cinc tem-
porades amb l’encàrrec d’Oliva
de professionalitzar l’estructura
de l’entitat: “Ha estat un pre-
sident de tots, el seu entusias-
me ha fet gran el club”. D’al-
tra banda, el director general de
Valentine, Ricard Agustí, va fer
un regal especial a Pere Oliva:
“A partir d’ara, totes les per-
sones vinculades al club tin-
dran un tractament especial
per la compra de pintures”. Per
part de l’Ajuntament, el regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC), va
lliurar en nom de l’alcalde –
absent per motius personals– a
l’exdirectiu una litografia origi-
nal del pintor Joan Capella i
d’un pin de plata de l’ermita de
Reixac, “una distinció
adreçada només a persones
que, pels seus mèrits, han de
tenir un tracte diferencial”.

El capità de l’EBA, cooperant al Senegal
El capità del conjunt EBA del CB Montcada, Jordi Pons, viatja
al Senegal per fer de cooperant en els projectes de les Escoles
Pies en aquest país africà. El club va lliurar el 28 de juny al
pivot local tres caixes de material esportiu perquè les faci
arribar a la població senegalesa. A la foto, Pons i la presiden-
ta, Rosa Olivares, en el moment del lliurament. PA >> Parra saluda Pere Oliva

LAURA GRAU
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El tècnic Jaume Puig segueix
al primer equip de La Salle

sílvia alquézar
la redacció

La Salle Montcada està acabant
de perfilar els equips de la prò-
xima temporada. El tècnic Jau-
me Puig seguirà un any més a
la banqueta del sènior A mas-
culí, que jugarà a la nova Lliga
Catalana que la Federació Ca-
talana ha creat de cara a la campa-
nya vinent. Respecte a fitxatges,
el club encara no n’ha con-
firmat cap, tot i que ha avançat
que buscarà un jugador de la pri-
mera línia en substitució del
màxim golejador del conjunt,
Òscar Sanfelipe, qui deixa
l’handbol. El segon equip sènior
masculí  també incorporarà can-
vis de cara a la pròxima tempo-
rada. El club està buscant un nou
entrenador, qui tindrà la missió
d’aconseguir la permanència a
Segona Catalana. Tot i haver
perdut la categoria, La Salle B
segueix a Segona fruit de la

>> FUTBOL SALA. Campionat cívic de la Ribera

Èxit del torneig amb 18 conjunts
sílvia alquézar
la ribera

 >> Alguns dels participants en la categoria infantil del torneig

El conjunt Assalam, que en àrab
vol dir la pau, va guanyar la pri-
mera edició del Torneig cívic de
futbol sala de la Ribera, disputat
el 17 i 18 de juny amb una parti-
cipació de 12 equips adults. El
bloc vencedor va superar a la fi-
nal Los jóvenes de la Ribera per
7 a 4. En la categoria infantil –
amb 4 participants– els campions
van ser Los amos de la Valentine,
que es van imposar a la final 9-7
a Los Zidanes. El conjunt més
cívic van ser Los Riberiños, en-
tre els quals hi havia el que va ser
escollit millor jugador del
torneig, Sergio Hermoso,
president de l’Àrea de Política
Territorial de l’Ajuntament i ca-
pità del Sant Joan. El millor
porter va ser Antonio Valverde
i el pitxitxi, amb 15 gols, va ser
Lehssen El Gharbi, d’Assalam.
La valoració ha estat molt po-
sitiva, ja que el torneig va
aplegar nombrosa participació
i es va desenvolupar sense inci-
dents.
L’èxit de la primera edició ja
ha portat als organitzadors –
responsables del Pla Integral

NATÀLIA GIMENO

 >>  Jaume Puig dóna ordres als jugadors en un matx d’aquesta temporada
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de la Ribera– a preparar un
nou campionat a la tardor.
“L’esport és una eina ex-
cel·lent per treballar el civis-

reestructuració de la Federació
amb la creació de la Lliga Cata-
lana. Pel que fa al conjunt fe-
mení, La Salle passa de dos sè-
niors a només un amb l’objectiu
de ser més competitiu i no tenir

tants problemes per mantenir-
se a Primera. El nou tècnic és
Juan Manuel Fernàndez, del
Cornellà, en substitució de
Josep Quirós, qui dirigirà l’in-
fantil masculí.

Sopar fi temporada
La Salle va tancar la temporada
amb un sopar el 16 de juny durant
el qual es va lliurar la insígnia d’or
del club al soci número 1 i cofun-
dador de l’entitat, Jesús Corral –a
la foto amb Josep Maresma, el
president. També es va retre
homenatge als jugadors sèniors
Òscar Sanfelipe –foto dreta– i Xavi
Sánchez, que deixen l’handbolb. SA

FOTOS: LA SALLE

>> HANDBOL. Pròxima temporada

me i la integració”, ha dit Na-
tàlia Gimeno, tècnica de desen-
volupament comunitari del
Pla Integral.

 >> Els partits van despertar expectació a la Ribera
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>> FUTBOL. Preferent Regional
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El Montcada contracta
quatre defenses

>> FUTBOL. Segona Regional
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El Sant Joan incorpora
els primers cinc fitxatges

El CD Montcada ja té tancada
la plantilla de la pròxima tem-
porada amb la incorporació
dels quatre últims fitxatges. Es
tracta dels centrals Albert So-
lanas, de 20 anys que prové del
Sant Gabriel, i Juanjo, 22 anys
que ha jugat en el Marianao de
Sant Boi; el lateral esquerre
Juli, de 33 anys que la cam-
panya anterior també va mili-
tar al Marianao tot i que té
experiència en categories supe-
riors amb equips com el Xerés
i el Leganès, de Segona A; i Is-

 >>  Els jugadors del Sant Joan van rebre el reconeixement del club i socis

El Sant Joan Atlètic ha co-
mençat a dissenyar la plantilla
de la pròxima temporada. El
club ha renovat els defenses
García, Jiménez, Mora i Sama;
els migcampistes Sergio Her-
moso, Catena, Salinas,
Sinobas, Ruiz i López; i els
davanters Salinas i Barbosa.
Són baixa el porter Iván López
i el defensa Marcos Hermoso,
que han fitxat pel CD
Montcada, a més de Giménez,

Laguna, Cristian i Merlos.
Els cinc primers fitxatges són
el defensa Rafael López, el da-
vanter Juan Rubio i els
juvenils de l’EF Montcada Pe-
dro, Carlos Lorenzo i
Christian Domínguez. El Sant
Joan va tancar la temporada
el passat 24 de juny amb un
partit amistòs contra el Palau
B amb motiu de la Festa
Major del barri. El club va
retre un petit homenatge als
components de la plantilla
amb l’entrega d’un obsequi.

SANTI RH

rael, un doble pivot en defensa
de 24 anys també fitxat del
Marianao. Pel que fa al cos
tècnic, Cuqui farà les tasques de
segon entrenador.

Grup I. El CD Montcada ja
coneix quins seran els seus rivals
a la pròxima lliga de Preferent.
El conjunt local ha quedat en-
quadrat al Grup Primer, que
tornarà a ser força competitiu
amb clubs destacats com
l’Escala, el Vic, el Sant Feliu de
Guíxols i el Sant Celoni,
aquests dos últims descendits de
Primera Catalana.

Acord per potenciar el futbol del planter
El CD Montcada, l’EF Montcada i el Sant Joan Atlètic van
signar el 20 de juny un acord, vigent per tres anys, per tal de
constituir una comissió de seguiment del futbol base de
Montcada i Reixac. L’objectiu és determinar, en cada cas,
quines possibilitats futbolístiques té cada jugador que surt de
l’escola i intentar que continuï als clubs locals. A la foto, els
directius de cada entitat amb l’alcalde i el regidor d’Esports.SD

SILVIA DÍAZ
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El millor torneig montcadenc
registra resultats inesperats
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>> CAÇA.  Fira de Caça de Barcelona

Mas Duran acull la primera edició
sílvia alquézar
redacció

 >> El gran mestre brasiler Henrique Mecking –a l’esquerra– és el número 1 del rànquing

 >> Les edicions de la Fira de Montcada han estat un èxit

Mas Duran acollirà l’1 i el 2 de
juliol la primera edició de la Fira
de Caça de Barcelona, organit-
zada per la Societat de Caçadors
El Tordo i l’Associació Fira de
Caça de Montcada.L’esdeveni-
ment, fins ara d’àmbit local, ha
donat un salt qualitatiu i quan-
titatiu important, ja que s’ha
passat d’un matí a dos dies i és
prevista la participació d’una
trentena d’expositors d’arreu de
Catalunya i de l’estat espanyol.
La Fira començarà dissabte
amb amb les exposicions de gos-
sos de caça i d’armes, una
exhibició de gossos mostra i tir
amb arc i dues xerrades sobre
la caça menor i major. A les 12h
tindrà lloc una missa campestre
a Sant Hubert oficiada pel bisbe

EL TORDO

PILAR ABIÁN

L’Open Internacional d’Escacs
Vila de Montcada està
registrant resultats sorprenents
a manca encara de tres rondes
perquè acabi el campionat, que
va començar el 25 de juny i
acabarà el 4 de juliol. En el
moment de tancar aquesta
edició, el líder era l’indi Roy
Saptarshi, imbatut fins a la quarta
jornada amb 4 punts. En segon
lloc es trobaven tres jugadors
empatats a 3’5 punts: el gran
mestre Gabriel del Río, el mestre

de Terrassa, Josep Àngel Saiz.
Diumenge es disputarà la
segona edició del Trofeu Vila
de Montcada, en el qual és pre-
vista la participació d’una vintena
de gossos. El certamen premia
el guia que sàpiga controlar
millor l’animal, que ha de
localitzar una perdiu. El presi-

dent de la Societat de Caçadors
El Tordo, Juan Pozas, espera
que la Fira sigui un èxit.
“Preveiem l’assistència d’unes
12.000 persones al llarg dels dos
dies”. Un dels objectius dels
organitzadors és acollir a
Montcada i Reixac el Campionat
de Catalunya de caça.

sílvia alquézar
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Ilde Teruel, campió en
3.000 metres obstacles

>> CICLISME. Curses de Castelló i Tarragona
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El CC Montcada obté
bons resultats al juny

Ildefonso Teruel, de la Joventut
Atlètica Montcada, s’ha pro-
clamat campió català en la cate-
goria de veterans de 45 a 49 anys
a la prova dels 3.000 metres obs-
tacles del Campionat de Cata-
lunya a l’aire lliure, que va tenir

El CC Montcada ha aconseguit
bons resultats al mes de juny. A
la Volta del Llagostí (Castelló),
Ibon Zugasti va ser el tercer en
la contrarrellotge individual que
es va fer el dia 23. En la classi-
ficació final, després de dues
jornades de cursa, el ciclista lo-
cal va guanyar el premi de la
muntanya. Per equips, el CC
Montcada va ser el setè. A la
prova tarragonina de Vinyals i
Arcs, disputada el dia 17, Zugasti
va ser el segon de la general,

mentre que Aleix Fàbregas va ser
el catorzè. Per equips, el club
montcadenc va acabar en segona
posició. D’altra banda, entre el
30 de maig i el 5 de juny va tenir
lloc la Volta a Tarragona, on
Zugasti va ser el setè de la gene-
ral, Fàbregas es va classificar en
el 31è lloc i va ser el segon millor
sost-21, mentre que Carlos
Lapuerta va finalitzar en la 37ena
posició. Aleix Fàbregas va par-
ticipar el 24 de juny al Cam-
pionat d’Espanya sost-23, que va
tenir lloc a Madrid. El corredor
local va ser el 43è.

>> CICLOTURISME. Quebrantahuesos
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José Ortín guanya en
la categoria de veterans

El ciclista montcadenc José Or-
tín ha tornat a obtenir un altre
èxit a la Quebrantahuesos, la
prova més dura del calendari ci-
cloturista. El corredor va ser el
primer a travessar la meta de la
categoria veterà de 55 a 65 anys,
amb 394 arribats. Ortín va re-
córrer els 205 quilòmetres amb

lloc el 25 de juny a les pistes
Paco Águila de Badalona.
L’atleta montcadenc participarà
del 30 de juny al 2 de juliol al
torneig estatal, que tindrà lloc
a la ciutat murciana d’Águilas.
El corredor local es mostra
esperançat de poder obtenir un
altre bon resultat.

sortida i arribada de Sabiñánigo
(Osca) en un temps de 6 hores,
14 minuts i 20 segons. El ciclis-
ta va entrar el 182 de la general
amb 7.138 participants, els quals
van haver de superar quatre
ports de muntanya de primera
categoria dels Pirineus:
Somport (1.640m), Marie
Blanque (1.035m), Portalet
(1.794) i Hoz (1.272).

 >> Ildefonso Teruel saltant un obstacle a la prova del torneig català

JAM

català Jorge Iglesias i el mestre
internacional Roy Chowdhury,
de l’Índia. L’ucraïnès Viktor
Moskalenko, gran mestre i nú-
mero 2 del rànquing del torneig,
tenia 3 punts.

Novetat. El número 1 del
rànquing del torneig va canviar
a última hora. Finalment, no par-
ticipa Farhad Tahirov, de
l’Azerbaijan. El seu lloc l’ocupa
el gran mestre brasiler Henrique
Mecking, component de l’elit
mundial als anys 70 que, per mo-
tius de salut, va haver d’aban-

donar la competició d’alt nivell.
El jugador carioca va ser el nú-
mero 3 del rànquing mundial en
el 1978 amb un ELO de 2.635
punts, justament per darrera de
Tolia Karpov i Víktor Korchnoi.
En el torneig montcadenc, però,
no està tenint gaire sort, ja que
en la primera ronda va perdre
contra l’italoargentí Adrián
Randazzo. Fins a la quarta ron-
da, Mecking tenia 2’5 punts.
El campionat acabarà el 4 de
juliol amb el lliurament de pre-
mis al mateix pavelló i amb un
petit refrigeri per als assistents.

>> ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada >> ATLETISME. Campionat de Catalunya de veterans
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viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

>> ACTIVITATS D’ESTIU. Cloenda

Una jornada festiva el 20 de juliol a la
plaça Lluís Companys tancarà els actes

La plaça Lluís Companys
acollirà un any més, el 20
de juliol, a partir de les
18h, la festa de cloenda de
les activitats d’estiu. L’es-
deveniment, organitzat
per l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure (IME),
és una cita obligada per als
montcadencs, sobretot
per als més petits, i posa
punt i final a tot un mes
d’actes al carrer. A la festa
hi haurà activitats tradi-
cionals com els quads, cars
i inflables, a més d’una
atracció estelar, que està
pendent de concretar. A
més, durant tota la tarda

silvia díaz

redacció
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 >> La festa de cloenda de l’any passat va reunir centenars de persones

Els inflables, el circuit de cars, els quads i una atracció sorpresa posaran punt i final a l’esport al carrer el 20 de juliol

>> ESTIU 2006. Activitats de juliol

Durant el mes de juliol
tindrà lloc el gruix cen-
tral de les activitats
d’estiu de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure
(IME). La novetat és el
canvi de dia del Cam-
pionat de Natació, que
aquesta edició es farà un
dimecres en comptes d’un
divendres. Segons l’IME,
el canvi pretén aug-
mentar la participació. La
vuitena edició del torneig
tindrà lloc el 12 de juliol
(19h) a la piscina d’estiu
(Zona Esportiva Cen-
tre). Les inscripcions en-
cara estan obertes a les
oficines de l’IME, al preu
d’un euro.
La piscina acollirà el 9 de

El Campionat de
Natació, dimecres

juliol una nova edició del
“Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple”. D’11 a 17h hi
haurà una carpa de volun-
taris de la Fundació Escle-
rosi Múltiple, que pren-
dran nota dels metres ne-
dats pels montcadencs i
vendran material de la
campanya. La resta d’acti-
vitats d’estiu per aquest
mes són: Diada d’Hand-
bol, el 4 de juliol a les 18h,
a la plaça de l’Església;
Diada de futbol sala, el 6
de juliol a les 18h, davant
el pavelló Miquel Poblet;
3x3 de bàsquet, l’11 de
juliol a les 18h, a la plaça
de l’Església; i Cursa de
Bicis Marxa Lenta, el 18
de juliol a les 19h. SD

montcada és estiu
TAI-TXÍ> Curs

Augment considerable de participants
L’edició 2006 del curs de tai-txí d’estiu és l’activitat a la
qual més persones s’han inscrit, gairebé trenta. Aquesta
modalitat és un sistema d’equilibri de l’activitat física i
mental, adequada per a la relaxació. Les classes van
començar el 26 de juny i acabaran el 19 de juliol. S’im-
parteixen a la Zona Esportiva Centre. SD

El bàsquet obre les activitats al carrer
El 3x3 bàsquet a Can Sant Joan va obrir el 22 de juny
les activitats al carrer de l’Estiu 2006. Vint equips de
quatre persones, de totes les edats, van participar a
l’acte, que va tenir lloc a la plaça del Bosc. El lliurament
de premis va anar a càrrec del president de l’IME i
d’altres autoritats municipals. L’IME va rebre el suport
del CEB Can Sant Joan per organitzar l’activitat. SD

3x3 BÀSQUET> Can Sant Joan

 >> El torneig va comptar amb gairebé 80 participants

SILVIA DÍAZ

 >> Els curs d’estiu de tai-txi es va inaugurar el 26 de juny

SILVIA DÍAZ

L’orient, a la Zona Esportiva Centre
Vint-i-cinc persones s’han inscrit a la primera edi-
ció del curs de danses orientals, que s’imparteix a la
Zona Esportiva Centre del 27 de juny al 20 de juliol.
A les classes, els participants s’iniciaran en l’exotisme
dels ritmes dels països asiàtics. El curs té lloc tots els
dimarts i els dijous. SD

DANSA> Curs

Nova festa del futbol sala
L’IME, amb la col·laboració de l’AE Can Cuiàs, va
organitzar una nova Diada de Futbol Sala al carrer,
a la pista coberta de Can Cuiàs, el passat 27 de juny.
Durant tota la tarda es van instal·lar dos camps arti-
ficials, en els quals se succeïen partits simultanis de
jugadors de totes les edats. Les autoritats municipals
van ser presents en el lliurament de premis. SD

FUTBOL SALA> CAN CUIÀS

 >> Partit de la Diada de futbol sala a Can Cuiàs

SILVIA DÍAZ

 >> El curs de danses orientals és una novetat d’aquest any

SILVIA DÍAZ

La lliga d’estiu acaba el 13 de juliol
La lliga local de futbol sala acabarà el 8 de juliol i els
quatre millors classificats dels dos grups jugaran els
play-offs, que tindran lloc del 10 al 12 de juliol al pavelló
Miquel Poblet (20h), on també es jugarà la final, el 13
de juliol (20h). El guanyador s’emportarà un viatge,
gentilesa d’una agència de Montcada i Reixac, i tots
els participants rebran un obsequi de l’IME. SA

SILVIA DÍAZ

es podrà veure una expo-
sició de fotografies que
resumeix en imatges el
contingut de les activitats
d’estiu 2006.
El president de l’IME i re-
gidor d’Esports, Juan Pa-
rra (PSC), ha manifestat
que la cloenda pretén “tan-
car les activitats d’estiu
de manera festiva, amb
un acte que pugui aglu-
tinar moltes persones”.
Segons el regidor, el pro-
grama que l’IME elabora
cada any pretén “que la
gent surti al carrer, mos-
trar tot el ventall d’ac-
tivitats que es pot prac-
ticar a Montcada i, tam-
bé, ensenyar que l’esport

no és necessàriament
competició, sinó que pot
ser diversió”. La cloenda
acull més d’un miler de
persones cada any.

Dades anuals. Segons
Parra, cada any participen
unes 2.000 persones en el
conjunt d’activitats d’es-
tiu que proposa l’IME,
on s’inclouen els actes al
carrer, els cursos a la
Zona Esportiva Centre i
els Casals d’Estiu. El
pressupost de les activi-
tats esportives que for-
men el programa Estiu
2006 de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac puja
a 21.000 euros.
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Alevins montcadencs fitxen pel Barça
Els jugadors David Ortega i Aleix Moreno, fins ara
pivot i porter respectivament del CFS Montcada, ju-
garan la propera temporada a l’aleví A del FC Barcelo-
na de futbol sala. Per
als dos infants, militar
a un equip consagrat
com el Barça és tota
una oportunitat de
projecció en aquest
esport. Tots dos juga-
ran plegats a un equip
que ja coneixen,
perquè ha estat rival
del Montcada aquesta
temporada. A més, l’any que ve, tant el Barça com el
club montcadenc passaran de jugar de Primera Divisió
de Barcelona a una categoria superior, la Preferent.
La Federació Catalana ha escollit els quatre millors
equips dels tres grups que formaven la Primera Divisió
i ha creat un grup únic a la nova categoria. SD

FUTBOL SALA> Jugadors locals

Primera posició en 1.000 m obstacles
El corredor de la Joventut Atlètica Montcada (JAM)
Aitor Martín es va proclamar Campió de Catalunya
en la cursa de 1.000 metres obstacles de la categoria
infantil, a la final del Campionat de Catalunya, que es
va celebrar el 17 i 18 de juny al Prat de Llobregat. El
temps del montcadenc va ser de 3’04’’54. Martín també
competia en salt de longitud i en aquesta prova va ser
onzè, amb una marca de 4’08 m. Uns altres sis atletes
de la JAM van competir a la final catalana. L’alevina
Paula Teruel va ser sisena (1’59’’66) en 600 metres llisos,
aconseguint un rècord personal; l’infantil Adrián Se-
rrano va obtenir la novena posició en 3.000 metres
llisos (11’12’’44). En cadet, Aida Ariza va ser setena en
3.000 metres llisos (11’45’’36), Sara Zamarreño va
obtenir el novè lloc en 600 metres llisos (1’50’’23) i
Lluís Naval va ser quinzè en 1.500 metres obstacles
(5’25’’73). El cadet Oualid Nassiri, en 3.000 metres
llisos, es va retirar perquè va patir molèsties. SD

JAM > ATLETISME
L’esport ripolletenc premia Maria Ganella

BÀSQUET> Reconeixement comarcal

SILVIA DÍAZLa jugadora de bàsquet montcaden-
ca Maria Ganella va rebre un dels
Trofeus de l’Esport 2006 que atorga
el Patronat Municipal d’Esports de
Ripollet als millors esportistes de
la temporada. Ganella, jugadora
aquesta temporada de l’equip Mini
Femení del CB Sant Gabriel de
Ripollet, va rebre el guardó el 10
de juny, en el marc de la Festa de
l’Esport de la localitat, per ser
campiona d’Espanya de la seva cate-

 >> Maria Ganella

goria, un triomf que va aconseguir al mes d’abril, quan
va formar part de la Selecció Catalana Mini. La montca-
denca, de 12 anys i 1’72 metres d’alçada, jugarà la propera
temporada a la UB Barça. SD

 >> David Ortega i Aleix Moreno

EF MONTCADA> FUTBOL
Els dos alevins podrien jugar a Primera
La Federació Catalana de Futbol ha ascendit a Primera
Divisió l’equip aleví B de l’EF Montcada, que entrena
José Manuel Cano, en ser un dels millors segons classifi-
cats de la lliga. En aquesta categoria, pugen de nivell tots
els primers de cada grup i, posteriorment, la Federació
escull els millors segons. L’EF Montcada ja tenia aquest
any un equip a Primera, l’aleví A, i segons el president
del club, José Hernández, “farem tots els esforços
possibles per mantenir dos equips a Primera. El nivell
és alt i has de tenir jugadors ben formats, però abans
que comenci la temporada reforçarem els equips”. El
conjunt que ha guanyat la categoria, l’aleví B, l’any que
ve serà de segon any i es convertirà en l’aleví A, ja que
els actuals jugadors d’aquest equip formaran l’infantil
B. Els actuals benjamins A seran els integrants de l’aleví
B. L’Escola mantindrà la propera temporada un equip
a Primera Divisió a totes les categories, a excepció del
cadet que aquest any ha baixat a Segona.  SD

 >> El Granollers ha estat el màxim rival de l’aleví B (vermell)

ARXIU/SILVIA DÍAZ

L’Escola de Futbol
Montcada va acabar la tem-
porada 2005-6 amb un
sopar i una festa al camp
municipal de la Font
Freda el 17 de juny, a la
qual van assistir unes 500
persones. A la festa hi va
haver reconeixements per
a tots els jugadors i juga-
dores de l’entitat, a més
dels entrenadors. Les
autoritats municipals,
encapçalades per l’alcalde
de Montcada i Reixac, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i
la direcció del club van
lliurar els guardons. La
festa va posar punt i final
al primer torneig de
futbol de l’entitat, que va
començar el 10 de juny
amb partits de futbol i

 >> L’equip benjamí A mostra els seus guardons

JOSÉ LUIS SAMPER

Una festa tanca la temporada
futbol sala de tots els
equips del club. El
president de l’Escola,
José Hernández, ha
manifestat que “estem
molt satisfets de com ha
funcionat el primer
torneig com a escola,
hem tingut un gran èxit
de participació i també
de resultats i, a més,
crec que hem repartit bé
els partits de futbol en-
tre els dos camps,
perquè tothom pogués
gaudir del campionat”.
El club ja ha començat el
procés d’inscripció per a
la temporada 2006-2007,
que mantindrà oberta
durant tot el mes de
juliol i principi de
setembre. Els interessats

a jugar a futbol i a futbol
sala a l’Escola poden
adreçar-se els dimarts i
dijous, de 18 a 20h, als

camps municipals de Can
Sant Joan i de la Font
Freda a formalitzar la
inscripció. SD

SILVIA DÍAZ

El Pavelló s’omple en la fi del curs
Centenars de montcadencs van omplir el pavelló Miquel
Poblet el 18 de juny, amb motiu del festival de fi de
temporada que organitza el Club Gimnàstic La Unió.
A l’acte van participar les 115 gimnastes de l’entitat,
que van mostrar les seves habilitats tant en modalitat
individual com de conjunt, de les cinc categories: corda,
pilota, masses, cèrcol i mans lliures. Al festival van
participar noies de totes les edats que hi ha a l’entitat,
dels equips de competició i dels de Promoció. La coor-
dinadora de La Unió, Pilar Cañero, ha destacat que
“tot va sortir molt bé i la participació dels pares,
que van omplir el pavelló, va ser excel·lent”.
Abans de fer vacances, el club gimnàstic participarà

amb una exhibició a la
festa de cloenda de les
activitats anuals de La
Unió, que tindrà lloc a
la seu de l’entitat (av.
Catalunya, 16-18), el 8 de
juliol a la tarda. La
propera temporada del
club gimnàstic comen-
çarà al setembre però les
persones que s’hi vulguin
inscriure han de forma-
litzar la matrícula durant
el mes de juliol. SD>> Exhibició de les gimnastes
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 >> Els set integrants que van anar a la final catalana

JAM

Dos montcadencs viatgen a Holanda
Els montcadencs Esteban Moly i Susana Jurado, jugadors
del CK Cerdanyola, van formar part de la Selecció Ca-
talana Universitària (sots-21) que va participar a la Copa
del Món (23 al 25 de juny a Rotterdam,  Holanda). Moly
és també l’entrenador de l’equip infantil de l’IES Mont-
serrat Miró. Tots dos eren nous al combinat català, que
va quedar sisè. Catalunya va perdre els dos primers par-
tits, davant Rússia (11-2) i Holanda (11-3) i va empatar
davant Alemanya a cistelles. SD

KORFBAL> Copa del Món

Preparació de la base per al proper curs
Els responsables de la base del CFS Montcada estan dis-
senyant l’estructura del planter i preparant els equips
per a la propera temporada. El club farà proves als pos-
sibles futurs jugadors de l’entitat durant tot el mes de
juliol a la pista municipal coberta. L’objectiu és formar
un equip per a cada categoria, prebenjamí, benjamí, aleví,
infantil, cadet i juvenil, a excepció de la benjamí, en la
qual hi haurà dos conjunts. En total, el club vol aconse-
guir set equips de base, un menys que aquesta temporada,
en què hi havia dos cadets. L’entitat encara té obert el
termini d’inscripció per a infants i joves. Els interessats
es poden adreçar a la seu del CFS Montcada, al carrer
Tarragona, 5. D’altra banda, l’equip benjamí –que la tem-
porada vinent esdevindrà aleví- jugarà un torneig els dies 1
i 2 de juliol a Torribera (Santa Coloma de Gramenet). SD

CFS MONTCADA> FUTBOL SALA

 >> Els benjamins preparen l’any vinent

GIMNÀSTICA> Festival

SILVIA DÍAZ
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Nova vida. Juan Pozas és el responsable del salt qualitatiu
que la Societat de Caçadors El Tordo de Montcada i Reixac ha
experimentat des que fa sis anys va fer-se càrrec de la pre-
sidència. Una malaltia crònica el va obligar a deixar la seva feina
de transportista i dedicar-se a una vida tranquil·la. Els mateixos
metges li van recomanar que no es quedés a casa i ocupés el seu
temps en una activitat que l’omplís de veritat. No s’ho va pensar
dues vegades quan l’antiga junta d’El Tordo li va proposar que se
n’ocupés de l’entitat que, durant aquest període, ha passat a
tenir un prestigi en el món de la cinegètica catalana. La Societat
ha organitzat cinc edicions de la Fira del Caçador i el Gos de
Montcada a Mas Duran, a Mas Rampinyo, i enguany ja ho té tot
a punt per a la primera Fira de Caça de Barcelona, que tindrà lloc
els dies 1 i 2 de juliol. La fita és important, però els objectius
d’aquest home de 52 anys que es declara amant de la natura i
dels animals van més enllà: ha iniciat les gestions per portar l’any
vinent a la ciutat la Fira de Caça de Catalunya.

“Els caçadors som amants
de la natura i dels animals”

Repoblem l’entorn

amb aus i conills

de granja, els

posem menjar i

cuidem els camins

Un dels objectius

de la Fira  és

donar a conèixer

la caça a tothom

 i treure’ns

la imatge negativa

�

president de la Societat de Caçadors El Tordo

SÍLVIA ALQUÉZAR

� Per què li agrada la caça?

L’afició em ve de petit, quan
sortia a caçar ocells amb xarxa
amb el meu pare. La caça és una
manera de fer esport i estar en
contacte amb la natura. Els ca-
çadors som els primers amants
de l’entorn i dels animals.
� Com s’entèn això?

És difícil d’explicar i d’entendre.
Fins i tot, alguns detractors ens
diuen assassins, però res més
lluny de la realitat. Per exemple,
repoblem l’entorn amb aus i
conills de granja,
ens preocupem que
els animals del bosc
tinguin menjar, cui-
dem els camins fo-
restals o col·labo-
rem en matèria de
prevenció d’incen-
dis.
� Cacen a Mont-

cada?

Sí, a la Serralada de
Marina. Cacem per-
dius, faisans,
conills... que hem
deixat anar abans.
També agafem
porcs senglars, no-
més els adults. Hi
deu haver uns 40.
� No és perillós

que vagin dispa-

rant pel bosc?

Només disparem
quan veiem la peça. A més, l’àrea
de caça està delimitada, no
anem per tota la muntanya.
Comprenc que pugui

Juan PozasJuan Pozas

impressionar veure una vintena
de gossos i vuit homes vestits
de militars amb les escopetes a
l’espatlla. Precisament un dels
objectius de la Fira de Caça que
fem a Mas Duran és donar a
conèixer la caça a la gent del
carrer i començar a treure’ns la
imatge negativa.
� Espera que passin moltes

persones per la Fira?

Confiem tenir entre 10.000 i
12.000 visitants. Hi haurà una
trentena d’expositors i moltes

activitats.
� Quines en re-

comana?

El trofeu de gos-
sos mostra sobre
perdius serà espec-
tacular. Aquí no hi
ha mort. Són gos-
sos que estan en-
sinistrats per lo-
calitzar la peça, pe-
rò no l’agafen.
També estarà bé la
missa campera, ja
que ve el bisbe de
Terrassa. Però el
que té més èxit és
el làser soht, un si-
mulador de tir.
� Mas Duran és

un bon lloc per

acollir la Fira?

És un privilegi te-
nir aquest espai al

nostre municipi. Ja portem sis
anys fent-la en aquest indret i
sempre ha resultat un èxit. La
de Montcada és una de les Fires

més importants de Catalunya,
juntament amb la de Tàrrega.
� Quins són els objectius de

futur de la Societat El Tordo?

Tenim objectius ambiciosos.
Volem organitzar l’any vinent
a Mas Duran la Fira de Caça de
Catalunya. Seran també dos
dies, però hi participaran més
estands i hi haurà més exhibi-
cions. També celebraríem el
Campionat de Catalunya de
Caça Pràctica, la mateixa
modalitat que farem el pròxim
diumenge.
� Què significa per a vostè

la Societat El Tordo?

És una manera d’ocupar el meu
temps en una activitat que
m’apassiona. Tinc insuficiència
renal, o sigui, que faig diàlisi tres
dies a la setmana i estic a l’espera
d’un trasplantament de ronyó.
Els metges em van recomanar
que no em quedés a casa, que
sortís i que fes sobretot el que
m’agradés. Estic content perquè
tinc una ocupació que puc com-
paginar amb la malaltia i, alhora,
contribueixo a donar a conèixer
la meva ciutat a través de la caça.
� Surt de caça?

Surto sobretot a caminar, a
prendre un glop d’aigua a la font
dels Caçadors o dels Avenallers.
És la millor teràpia del món.
També m’agrada anar a Mas
Duran a veure les perdius, els
faisans, els conills...
� Abans de dedicar-se de ple

a la caça també era entrena-

dor de futbol a Can Sant Joan.

Qui guanyarà el Mundial

d’Alemanya?

Brasil és molt Brasil, però Ale-
manya està forta i juga a casa,
amb el que tot això implica.

�Què en pensa d’ Espanya?

No ha donat mala imatge, però
encara li falta. Ha de treballar
més, tenir més rapidesa i for-
talesa física.


