
> Notícies: L’Ajuntament recull al·legacions contra el projecte d’extraccions de Lafarge Cementos. PÀG. 4

La nova ordenança de 
convivència aprovada pel 
Ple estableix sancionar les 
conductes incíviques. PÀG. 6
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El Valentine passa a 
les semifinals de la 
Lliga Catalana.PÀG.  27
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Partits polítics i entitats han 
presentat al·legacions contra 
la sol·licitud de llicència am-
biental que l’empresa propi-
etària del dipòsit de ferralla 
de Can Sant Joan ha demanat 
a la Generalitat. Els principals 
arguments són l’impacte vi-
sual i la contaminació acústica 
que suposa la presència de la 
instal·lació al barri. L’Ajuntament 
exposarà del 17 al 26 de setem-
bre la documentació relativa a 
aquest expedient.

Partits i entitats 
es pronuncien 
contra el dipòsit 
de ferralla

El dipòsit és a Can Sant Joan l ARXIU

> Esports: El CD Montcada s’estrena a Primera Catalana de futbol amb dues derrotes. PÀG. 25

Notícies 

Mostra de teatre a 
l’Auditori amb la partici-
pació de tres grups del 
municipi.  PÀG. 20

DÈRIA TEATRE

PÀG. 7

Més de 300 persones van assistir a l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament  l  PILAR ABIÁN

PUBLICITAT

Foment vincula les obres de la LAV 
al soterrament de la línia de Portbou
L’esborrany de l’acord que han de signar el Ministeri i l’Ajuntament respon a les expectatives municipals. PÀG. 3

PÀG. 11

La celebració de la Diada 
guanya any rere any més par-
ticipació de les entitats del 
municipi. Una cinquantena va 
participar el dia 11 en l’ofre-
na fl oral a l’escultura ‘La força 
de la Terra’, del mestre artesà 
montcadenc Luis Barbosa. En 
el discurs institucional l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), 
va reclamar més inversions es-
tatals a Catalunya.

Les aules obren les seves portes
a més de 4.800 alumnes PÀG. 10 

Prop de 50 
entitats, a 
l’ofrena fl oral 
de la Diada 

SANTI ROMERO

>NOU CURS ESCOLAR 
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>Actualitat

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

Foment acordarà per escrit vincular les obres 
de la LAV al soterrament de la línia de Portbou
L’Ajuntament i la Plataforma Tracte Just valoren positivament el contingut del preacord que ha presentat Foment i demanen entrevistar-se amb Víctor Morlán

L’Ajuntament ja ha rebut l’esborrany 
sobre els acords del conveni que la 
Secretaria d’Estat d’Infraestructures 
i Planifi cació del Ministeri de Fo-
ment ha elaborat respecte les 
obres de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) al seu pas per la localitat. 
El document, que han de signar 
a tres bandes el Consistori, la 
Generalitat i el Ministeri, esta-
bleix els compromisos que adop-
ta Foment amb la corporació 
local i també fa referència a les 
obres de soterrament de la línia 
de Portbou, tal com reclamen el 
Consistori i la Plataforma Tracte 
Just-Soterrament Total.

Aspectes a millorar. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i el pre-
sident de l’Àrea de Política Terri-
torial, Jordi Climent (PSC), van 
presentar l’esborrany a represen-
tants de la Plataforma el passat 6 
de setembre. Ambdues parts han 
valorat positivament el contin-
gut de l’escrit en què el Ministeri 
diu textualment que “redactarà 
i tramitarà el projecte de sote-
rrament de la línia convencio-
nal Barcelona-Portbou al seu 
pas per la zona urbana, mit-
jançant un nou traçat sota el riu 

Ripoll”, i així mateix indica que, 
una vegada entri el túnel en fun-
cionament, “es desmantellarà i 
desafectarà l’ús ferroviari del 
traçat actual pel nucli urbà”. 
Queda clara, doncs, la voluntat 

d’executar el projecte, tot i que 
es demanarà al Ministeri que, 
en el primer paràgraf esmentat, 
s’elimini el temps verbal que 
apareix en futur i es faci servir el 
present, atès que el redactat del 
nou projecte de soterrament de 
la línia de Portbou, des del carrer 
Carril fi ns passat el riu Ripoll, ja 
ha d’estar en marxa. També s’ha 
de clarifi car què passarà amb les 
plusvàlues que s’obtinguin dels 
terrenys que quedaran alliberats 
quan s’elimini la línia. 
“La proposta de conveni que 
ha presentat el Ministeri 
s’ajusta força a les demandes 
de la ciutat, ja que coordina el 
projecte de la LAV amb el de 
la línia de Portbou”, ha mani-
festat l’alcalde. Aquesta valoració 
la comparteix la Plataforma, que 
es manté en el posicionament de 

no acceptar que comencin les 
obres de la LAV sense que el 
conveni estigui signat. “Aquesta 
és per a nosaltres una qüestió 
irrenunciable” ha dit Antoni 
Orihuela, en representació del 
col·lectiu ciutadà, tot afegint 
que la Plataforma ha demanat 
a l’Ajuntament concertar una 
trobada amb el secretari general 
d’Infraestructures, Víctor Mor-
lán, aprofi tant la seva presència 
a Barcelona. El 4 d’octubre la 
Plataforma farà una assemblea 
general, a les 20h, a l’Abi per in-
formar la població sobre les ges-
tions fetes en els darrers mesos.
Pel que fa a les dates en què co-
mençaran les obres de la Línia 
d’Alta Velocitat, encara no hi ha 
un calendari establert, tot i que ja 
s’estan fet treballs previs de pre-
paració sobre el terreny.

L’Ajuntament vol clarifi car què passarà amb les plusvàlues dels terrenys que actualment ocupen les vies de tren de la línia de Portbou un cop se soterrin | SANTI ROMERO

soterrament

Onze projectes per al futur nucli urbà

L’Ajuntament va fer el 6 de se-
tembre l’acte d’obertura de pli-
ques del concurs d’idees per 
al disseny de la nova superfície 
que resulti del soterrament de 
la línia de Portbou al qual s’hi 
han presentant onze projectes. 
El jurat, integrat per membres 
del tots els grups municipals 
del Consistori, personal tècnic i 
representants de la Plataforma, 
haurà de deliberar en les prope-
res setmanes quins són els pro-
jectes premiats. El concurs està 
dotat amb tres guardons, valorats 
en 12.000, 6.000 i 1.000 euros 
i els autors tindran la possibilitat 
de fer realitat el seu projecte, si 
l’Ajuntament així ho decideix. 
La valoració de cadascuna de les 

propostes es farà tenint en comp-
te la integració del disseny en el 
teixit urbà, la millora de la con-
nexió amb la resta del municipi i 
l’equilibri entre el cost econòmic 
del projecte i les solucions del dis-
seny, entre d’altres | SD

La Plataforma presentarà  
el proper 4 d’octubre en 
assemblea el contingut 
del document que ha 
redactat Fomento sobre 
el soterrament

Pilar Abián | Redacció

SANTI ROMERO
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L’Ajuntament ha recollit tres 
plecs d’al·legacions de partits i 
entitats ciutadanes en contra del 
projecte presentat per Lafarge 
Cementos per iniciar l’extracció 
de pissarres i calcàries al sector 
d’horts que hi ha al peu del Turó, 
davant dels barris de Can Sant 
Joan i Can Cuiàs. El pla ha estat 
en exposició pública al Consisto-
ri de l’1 al 10 de setembre. Les al-
legacions recollides –de l’AV de 
Can Sant Joan, el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció, 
amb el suport vàries entitats, i 
d’ICV-EUiA– es presentaran, 
juntament amb la resolució con-
trària de la corporació municipal, 
a l’Ofi cina de Gestió Ambiental 
Unifi cada que pertany a la Direc-
ció General de Medi Ambient, ja 
que aquest és l’organisme que 
ha de decidir si atorga la llicèn-
cia ambiental necessària que ha 
sol·licitat la cimentera.

Resolució. El Consistori va fer 
una resolució en contra del pro-
jecte de la fàbrica Lafarge al mes 
de juliol al·legant incompatibi-
litat urbanística. “El sector que 
la cimentera vol explotar està 
qualifi cat com a sòl no urba-
nitzable en el Pla General Me-
tropolità; una part correspon a 
zona lliure permanent i l’altra 
a parc urbà de nova creació i 
d’àmbit metropolità”, ha ma-
nifestat el president de l’Àrea de 

Política Territorial, Jordi Climent 
(PSC), tot afegint que “la vo-
luntat municipal és protegir 
el Turó perquè s’inclogui en el 
Pla Especial d’Interès Natural 
del Parc de Collserola”. 
Lafarge ha presentat recurs con-
tra la resolució municipal i ara 
el Consistori està estudiant els 
arguments de l’empresa per do-
nar-hi resposta. La cimentera ha 
fet un comunicat públic on diu 
textualment que no ha sol·licitat 
ampliar la seva activitat : “Sim-
plement demanem a l’admi-
nistració iniciar les extraccions 
de pissarres en una de les zones 
encara per explotar, però que 

està en l’àrea de concessió ator-
gada l’any 1992”. En ser titular 
d’aquesta concessió, la direcció 
de la fàbrica assegura tenir per-
mís per extraure calisses i pissar-
res, recursos considerats d’utilitat 
pública. Actualment la fàbrica de 
ciments està en tràmits per a ob-
tenir l’Autorització Ambiental In-
tegrada (AAI) que garanteix que 
una instal·lació compta amb les 
millors mesures de prevenció de 
contaminació disponibles. 

Oposició veïnal. El Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció 
va presentar al juliol les seves 
al·legacions a la Generalitat amb 

el suport de sets entitats –les AV 
de Montcada Centre, Montcada 
Vella, la Ribera, Gurugú i Can 
Pomada, el Grup de dones de 
Can Cuiàs i el Cercle Cultural– 
d’altres, com l’AV de Can Sant 
Joan i Esquerra ho van fer a títol 
individual. 
Els principals arguments, tant 
de la corporació com dels ecolo-
gistes i les entitats, en contra del 
projecte de la cimentera són que 
Montcada i Reixac és zona de 
protecció especial atmosfèrica; 
l’impacte tant acústic com visu-
al de l’activitat, i el perjudici a 
la salut de la població propera a 
l’explotació.

LAFARGE CEMENTOS

L’Ajuntament denega la sol·licitud 
per extraure més pissarres del Turó
El Consistori ha recollit en una setmana tres plecs d’al·legacions d’entitats i partits en contra del projecte presentat per la cimentera

Lafarge Cementos insisteix que no vol ampliar l’activitat extractiva, si no explotar un espai del qual va rebre la concessió al 1992 |  PILAR ABIÁN

Pisos de 
lloguer per a 
persones grans 
i discapacitats 

Aprovada en Ple la nova   
ordenança de convivència 
ciutadana. PÀG. 6

Dos vials actualment en 
obres uniran Can Cuiàs i 
Vallbona. PÀG. 8

>Notícies

El Consistori ha iniciat els tràmits 
per a la construcció de 12 habi-
tatges destinats a gent gran i per-
sones amb difi cultats de mobilitat 
a l’equipament municipal situat 
a la plaça Joan Fuster, al barri de 
Pla d’en Coll. La llei d’Urbanis-
me permet la construcció d’ha-
bitatges dotacionals en terrenys 
públics qualifi cats d’equipament. 
L’esmentat local forma part dels 
baixos d’un edifi ci residencial de 
22 habitatges en règim de lloguer 
propietat de l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl). Aquest espai dis-
posa de més de 850 m2 útils a la 
planta baixa i de prop de 150 m2 
a la primera planta. Fins ara, el 
local servia de magatzem muni-
cipal. 

Cobrir necessitats. La regidora 
d’Habitatge de l’Ajuntament, Eva 
Gonzalo (PSC), ha destacat que, 
gràcies a la nova fi gura urbanís-
tica, “podrem donar resposta a 
les necessitats d’habitatge d’un 
sector de població desafavorit”. 
Les bases per accedir a un dels 
habitatges dotacionals es defi ni-
ran un cop s’hagi aprovat el pro-
jecte constructiu.

Pilar Abián | Redacció

Baixos de l’edifi ci que acollirà els pisos  |  PREMSA

Laura Grau | Montcada
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El grup municipal del PPC ha 
presentat un paquet d’al·legacions 
contra l’ordenança que regula els 
establiments de pública concu-
rrència on es desenvolupin acti-
vitats de culte. El text, que es va 
aprovar provisionalment al Ple 
de juliol, només va comptar amb 
el suport dels partits de govern, 
PSC i CiU. El PPC va votar-hi 
en contra i ICV-EUiA i Esquerra 
es van abstenir. 
“La normativa pretén con-
juminar els drets constitu-
cionals de llibertat de culte 
religiós amb la tranquil·litat 
del veïnat”, va explicar Jordi 
Climent, president de l’Àrea 
de Política Territorial pel PSC 
durant el debat plenari. Una de 
les mesures que proposa el text 
és establir una distància mínima 
de 150 metres entre centres de 
culte per evitar el col·lapse de 
l’aparcament als barris. També 
determina que el local no pot 
estar a menys de 400 metres de 
bars, restaurants i cafès, cine-
mes, teatres, camps de futbol i 
un llarg catàleg d’activitats.

Opinió dels populars. Les crítiques 
més dures al text provenen del 
grup municipal del Partit Popu-
lar que va qualifi car l’ordenança 
d’“aberració”. Segons la portaveu 
popular, Eva García, “l’aplicació 
d’aquesta normativa fa impos-
sible ubicar cap centre religiós a 
Montcada i Reixac”.

Laura Grau | Redacció

El darrer Ple de l’Ajuntament, 
reunit el passat 19 de juliol, va 
donar llum verda a la nova orde-
nança de mesures per promoure 
i garantir la convivència ciuta-
dana a l’espai públic, que també 
regula l’ús de la via pública. El 
text, que va ser aprovat amb els 
vots a favor del PSC i CiU, que 
governen en coalició, regula una 
gran quantitat d’aspectes que po-
den ser motiu de molèsties per 
als veïns i respon a la voluntat 
municipal de posar fi  a deter-
minades conductes d’incivisme, 
cada vegada més freqüents a les 
ciutats. El text es basa en el que ja 
existia des del 1992 però s’hi han 
fet modifi cacions per adaptar-lo 
a la nova realitat i s’han inclós 
al·legacions de la Federació d’As-
sociacions de Veïns, les AV de 
Montcada Centre i Terra Nostra 
i el Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció.

Debat. El grup majoritari a l’opo-
sició, ICV-EUiA, va votar en 
contra de la norma per conside-
rar que “no es va dur a terme 
un procés de participació obert 
a la població i les entitats”, se-
gons va manifestar el seu porta-
veu, José M. González. La resta 
de grups en l’oposició, el PPC i 
Esquerra, es van abstenir. “La 

normativa no preveu augmen-
tar les dotacions policials ni els 
recursos per fer-la complir”, 
va argumentar la portaveu po-
pular, Eva García, mentre Marta 
Aguilar, d’Esquerra, va valorar 
que l’ordenança s’hauria d’haver 
redactat conjuntament amb els 
veïns i les entitats “per tal que 
la ciutadania fes seus els valors 
que defensa la normativa”. 
Segons el portaveu de CiU, Joan 
Carles Paredes, l’ordenança res-
pon al lema “tolerància zero a 
l’incivisme” que la formació va 
defensar durant la campanya 
electoral. Davant les crítiques 
sobre la falta de participació, la 

presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC), va explicar 
que des del novembre “s’han fet 
reunions entre Mossos d’Esqua-
dra, Policia Local i veïns per 
detectar les principals queixes 
del veïnat i tenir-les en compte a 
l’hora d’adaptar la normativa”. 

Faltes i sancions. L’objectiu de 
l’ordenança és preservar l’espai 
públic com a lloc de convivència, 
on totes les persones hi puguin 
desenvolupar en llibertat les se-
ves activitats des del respecte als 
altres. Per això, limita determinats 
tipus de comportaments. Entre les 
faltes tipifi cades com a lleus hi ha 

danyar plantes o arbres, embru-
tar zones verdes o llençar papers, 
xiclets o burilles de cigarretes al 
terra. Les greus són fer pintades 
o graffi ttis, dipositar residus en el 
contenidor que no correspon o 
ocupar la via pública sense l’au-
torització municipal correspo-
nent. Faltes molt greus són caçar 
o matar animals, tallar arbres, 
abocar en contenidors o sacs re-
sidus tipifi cats com a especials, 
cremar papereres o contenidors i 
encendre foc a la via pública.
Les faltes lleus se sancionen amb una 
multa d’entre 90 i 120 euros; les greus, 
d’entre 121 i 300; i les molt greus, 
oscil·len dels 301 als  600 euros.

El Ple aprova una ordenança per 
eradicar l’incivisme al municipi
La norma estableix tres tipus de sancions en funció de la gravetat de la falta amb multes que oscil·len dels 90 als 600 euros

La nova ordenança també vol acabar amb els grafi ttis indiscriminats a parets i façanes | SANTI ROMERO

PLE JULIOL

Laura Grau | Montcada

El PPC al·lega 
contra el text 
de l’ordenança 
de culte religiós
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Els grups municipals d’ICV-
EUiA i Esquerra i l’AV de Can 
Sant Joan han presentat al-
legacions contra la sol·licitud 
d’autorització ambiental que 
l’empresa Transporte, Almace-
naje y Materiales Siderúrgicos –
propietària del dipòsit de ferralla 
de Can Sant Joan– ha presentat 
a la Generalitat. Les al·legacions 
de l’AV giren entorn a l’impacte 
visual, acústic que considera que 
comporta la instal·lació. Segons 
el president de l’AV, José Luis 
Conejero, “estudis de la Dipu-
tació diuen que el so que emet 
el dipòsit està per damunt dels 
límits permesos”. L’entitat també 
diu que la instal·lació fa que cir-
culin molts camions per la zona i 
que això provoca un augment de 
partícules contaminants. 

Formacions polítiques. ICV-
EUiA ha demanat que la Gene-
ralitat denegui la llicència per-
què “Montcada està declarat 
zona de protecció especial i la 

presència del dipòsit només fa 
que agreujar la situació”. Les 
al·legacions d’Esquerra fan refe-
rència a tres aspectes: els sorolls, 
que l’activitat no s’adequa a la 
qualifi cació ferroviària i que la 
instal·lació comporta un risc de 
seguretat fi ns i tot per a la matei-
xa activitat de Renfe. 
Per la seva banda, el PPC local 
s’ha compromès a que aquesta 
qüestió es tracti al Parlament de 
Catalunya, a través d’interpel-
lacions del seu grup parlamentari.

Exposició pública. Del 17 al 26 de 
setembre, l’Ajuntament mostrarà 
al públic l’expedient del dipòsit 
de ferralla, perquè tots els veïns 
interessats, especialment els de 
Can Sant Joan, puguin presentar 
al·legacions a la sol·licitud de lli-
cència ambiental. El president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Climent 
(PSC), ha explicat que “les apor-
tacions veïnals i els informes 
que estan preparant els tècnics 
municipals s’enviaran plegats 
a la Generalitat”.

Silvia Díaz | Redacció

Diferents formacions presenten 
al·legacions contra la instal·lació
L’Ajuntament exposarà del 17 al 26 de setembre tota la documentació relativa al dipòsit

DIPÒSIT DE FERRALLA

El dipòsit de ferralla està situat al costat de l’estació de tren de Can Sant Joan | ARXIU 
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La segona fase del projecte del 
congost del Besòs que està exe-
cutant l’Ajuntament de Barcelona 
permetrà que hi hagi una conne-
xió directa entre Can Cuiàs i el 
barri barceloní de Vallbona, a 
través d’un vial per a vianants i 
un altre per a la circulació de ve-
hicles. En aquests moments s’es-
tan executant obres, amb dos ob-
jectius. En primer lloc, adequar 
per als pas dels vianants un camí, 
sota el pont de la C-17– que ac-
tualment està sense condicionar, 
en mal estat i brut perquè hi ha 
abocaments il·legals – que alguns 
veïns fan servir per incorporar-se 
en cotxe a la nacional en direc-
ció Granollers. Paral·lel a aquest 
camí de vianants es construirà un 
altre vial perquè hi puguin passar 
els cotxes. 

Valoració. El president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Climent (PSC), 
s’ha mostrat satisfet per aquestes 
obres, sobretot perquè “hi haurà 
un enllaç directe amb Vallbona, 

ja que ara s’havia de passar 
per Ciutat Meridiana”. L’altre 
benefi ci dels treballs és la creació 
del clavegueram en aquesta zona. 
La primera fase del projecte del 
congost del Besòs va ser el pont 
de Vallbona, que enllaça el barri 
amb Ciutat Meridiana.

Millora de l’accés al barri. Al 
setembre es van reiniciar les 
obres d’urbanització dels carrers 
Circumval·lació i Petúnies, que 

tenen com a objectiu millorar 
l’accés principal a Can Cuiàs. 
L’actuació consisteix a ampliar 
les voreres del tram de carrer que 
va des de la sortida de l’estació 
de metro fi ns al centre comercial, 
instal·lant-hi també nou mobiliari, 
arbrat amb un sistema de rec au-
tomàtic i enllumenat. Els treballs 
també permetran la creació d’un 
camí d’accés des del metro fi ns al 
polígon industrial, que actualment 
no està urbanitzat ni il·luminat.

Silvia Díaz | Can Cuiàs

Dos camins connectaran el barri 
directament amb Barcelona
Les obres d’arranjament i urbanització del carrer Circumval·lació continuen a bon ritme

CAN CUIÀS

Excavacions per dotar l’entrada a Can Cuiàs de clavegueram | PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

> Renovació del clavegueram del carrer Montiu
Al mes d’agost la companyia d’Aigües de Barcelona va renovar el 
clavegueram del carrer Montiu, entre Generalitat i Bogatell. Les obres 
van durar dues setmanes i l’Ajuntament va aprofi tar la intervenció per 
fer un nou asfaltat i canviar el paviment. D’altra banda aquest estiu 
al carrer Colon, entre Sant Lluís i Pascual, s’han canalitzat les línies 
elèctriques de Fecsa Endesa | PA

> La nova rotonda, en funcionament
Les obres de construcció 
de la rotonda que regula 
el trànsit a la cruïlla de la 
carretera de la Roca amb el 
pont sobre el riu Besòs (BV-
5012), que van començar a 
principi de maig, ja han fi -
nalitzat. Ara només resta fer 
les tasques d’ajardinament. 
Les obres, amb un pressu-
post de 352.037 euros, les 
ha executat l’empresa AMSA en dues fases i les ha sufragades la 
Diputació de Barcelona, com a titular d’aquesta infraestructura | PA

> Targetes per circular pel carrer Sant Antoni
Els veïns afectats per les restriccions de trànsit al carrer Sant Antoni 
mostren als seus vehicles des d’aquest estiu una etiqueta identifi ca-
tiva, que han anat a recollir a l’Ajuntament, amb la qual se’ls auto-
ritza a circular-hi. El Consistori ha pres aquesta mesura després de 
constatar que molts conductors de pas, tot i la prohibició, circulaven 
per aquest carrer per sortir de Montcada. De fet, de les 35 denúncies 
que ha fet la Policia Local des que Sant Antoni va començar a ser 
un carrer de vianants, el 29 de juny passat, només tres persones 
vivien en aquesta via. Els propietaris d’aparcaments han de sol·licitar 
a l’Ajuntament la quantitat d’etiquetes que necessitin per identifi car 
els vehicles que estacionen en aquesta zona | SD

PILAR ABIÁN
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L’Ajuntament incorporarà a par-
tir d’aquest mes a la seva fl ota de 
vehicles cinc bicicletes elèctriques 
que els treballadors del Servei de 
Medi Ambient podran fer servir 
en els seus desplaçaments curts. 
Aquesta és una de les novetats 
que es presentarà el 20 de setem-
bre amb motiu de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura. 
Sota els lemes de “Carrers per a 
tothom” i “A la meva ciutat sense 
cotxe”, l’Equip Verd del Servei de 
Medi Ambient organitzarà, del 
22 al 29  de setembre, un conjunt 
d’activitats per commemorar 
l’efemèride, que es presentaran el  
20 de setembre, a les 11.30h, a la 
Casa de les Aigües.

Hàbits.  Per promoure el transport 
públic enfront el vehicle privat, 
l’Ajuntament ha editat la Guia 
de la Mobilitat de Montcada i 
Reixac que enguany, com a nove-
tat, integra un plànol dels recor-
reguts de transport urbà, interur-

bà i metropolità. La publicació es 
repartirà el 22 de setembre, de 10 
a 13.30h,  a la plaça de l’Església,  
on també es podrà gaudir d’un 
taller de manteniment de bicicle-
tes a càrrec de la botiga Action,  
així com d’un circuit de cars de 
pedals per a infants. 

“Amb iniciatives com aquesta vo-
lem conscienciar els ciutadans de 
l’impacte ambiental de l’ús abusiu 
de l’automòbil i incentivar-los a fer 
ús d’altres vehicles alternatius i no 
contaminants, com la bicicleta”, ha 
manifestat la regidora de Medi Ambi-
ent, Eva Gonzalo (PSC).

L’Ajuntament utilitzarà bicis 
elèctriques per a trasllats curts

Pilar Abián | Redacció

La Setmana de la Mobilitat vol potenciar l’ús de la bicicleta | SANTI ROMERO

La Creu Roja de Cerdanyola 
Montcada i Ripollet oferta un 
curs d’auxiliar d’infermeria en 
geriatria per a dones en situa-
ció d’atur que estiguin inscrites 
al Servei Català d’Ocupació. 
El curs, de prop de 500 hores, 
està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu. Les classes 
començaran l’1 d’octubre i aca-
baran el 29 de febrer i es faran 
en horari de matí, de 9 a 14h. 
El curs consta d’una part teòrica 
i de pràctiques a empreses. Les 
persones interessades a formar-
se com a auxiliars d’infermeria 
en geriatria es poden posar en 
contacte amb la Creu Roja al te-
lèfon 936 916 161 en horari de 
matí i tarda.

SETMANA DE LA MOBILITAT Creu Roja fa un 
curs de geriatria 
per a dones que
estan en atur
Pilar Abián | Redacció

L’Equip Verd organitza activitats per promoure la mobilitat sostenible enfront el vehicle privat

Curs d’edició 
de videos i DVD
El Centre Cívic La Ribera oferta 
un curs d’edició de video i audio 
digital i de creació de DVD de 
50 hores lectives, que comença-
rà el 2 d’octubre i acabarà el 
20 de desembre. Les classes es 
faran dimarts i dijous, de 19 a 
21h, i els alumnes participaran 
en l’edició d’un curt cinemato-
gràfi c. Les inscripcions es poden 
fer a partir del 15 de setembre al 
mateix Centre Cívic pel preu de 
30 euros | PA

L’alcalde ha 
estat nomenat 
vicepresident 
de l’EMT
César Arrizabalaga (PSC), és 
un dels quatre vicepresidents de 
l’Entitat del Transport (EMT) de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, un càrrec per al qual va ser 
designat a fi nal de juliol. En els 
dos anteriors mandats, Arriza-
balaga havia estat vicepresident 
de l’Entitat del Medi Ambient. 
L’edil forma part del Consell 
Metropolità i la Junta de Govern 
de l’EMT | SD

El curs l’organitza la Creu Roja  |  PILAR ABIÁN
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La xifra d’alumnes que el 12 de 
setembre va iniciar el curs 2007-
08 ha augmentat lleugerament 
respecte a l’any anterior. A in-
fantil i primària han començat 
les classes 2.836 nens i nenes, 
gairebé 200 més que el curs 
passat, mentre que a secundà-
ria s’ha passat de 1.900 a 1.950 
joves aquest any. La natalitat i 
l’arribada de població immigrant 
són dos dels motius principals de 
l’ascens, especialment als cursos 
inicials, mentre que a secundària 
també ha infl uït la incorporació 
de nous cicles formatius de grau 
superior a l’IES La Ferreria. 

Novetats. El gran repte de la Regi-
doria d’Educació és la posada en 
marxa del Projecte Educatiu de 

Ciutat (PEC) i la feina d’aquest 
nou curs és procedir a la seva 
elaboració després de la diagnosi 
del curs anterior. L’altre objectiu 
és engegar el Pla Educatiu d’En 
torn. Tots dos projectes pretenen 
donar les pautes per adequar 
les futures directrius educatives 
municipals a les demandes de 
Montcada. 
A nivell de mapa escolar, la re-
gidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), ha destacat que “ja te-
nim el compromís ferm de la 
Generalitat de construir dos 
nous instituts, el Montserrat 
Miró i La Ribera, i el CEIP a 
Mas Duran”. Sobre aquest úl-
tim, l’edil ha indicat que durant 

aquest curs es començarà a edifi -
car l’edifi ci d’infantil. 

Complements. Educació tam-
bé fa una valoració positiva 
del curs anterior, especialment 
del funcionament el programa 
Trànsit, per a joves amb difi -
cultat per seguir els continguts 
de l’ESO. “Gràcies a Drets 
Civils i al Pla de Barris, hem 
aconseguit consolidar el servei 
a l’IES La Ribera i la nostra 
intenció és portar-lo a la resta 
d’instituts”, ha indicat Rivas. 
Per a aquest curs, Educació 
compta un any més amb el su-
port d’altres regidories. Amb 
l’Equip Verd es tracten diverses 
activitats mediambientals; amb 
Salut Pública es fan tallers sobre 
aspectes de promoció sanitària. 
la Policia Local col·labora en el 
curs d’educació viària i els dos 
casals de gent gran participen al 
taller “Calaix de records”. 

>Societat

EDUCACIÓ

La redacció del PEC i el Pla d’Entorn 
són dos dels reptes del nou curs
4.713 alumnes, 2.863 d’educació infantil i primària i 1.950 de secundària, van començar les classes el 12 de setembre 

Festival solidari a Can 
Sant Joan en benefi ci 
d’Amèrica central. PÀG. 14

El futbol en directe,  a la 
nova programació de 
Montcada Ràdio. PÀG. 15

El mapa escolar 
canviarà aquest curs 
amb la incorporació 
del col·legi que es 
construirà a Mas Duran

Silvia Díaz | Redacció

Els alumnes de l’IES La Ferreria a l’entrada a l’institut en el primer dia de curs, el 12 de setembre | SANTI ROMERO

activitats complementàries

L’educació reglada es combina amb tallers

Fins al 26 de setembre, els pa-
res i mares interessats poden 
inscriure’s al taller “Anima’t, juga 
amb ells” –(a la imatge)–, que es 
desenvoluparà en dues fases. La 
primera es farà d’octubre a gener i 
s’adreça a nens de 3 a 5 anys. Les 
classes tindran lloc al CEIP Reixac, 
els dijous de 18 a 19.30h. El curs 
per a infants més petits comença-
rà al gener. El preu és de 40 euros 
i les places són limitades. Les ins-
cripcions s’han de fer a la Regido-

ria d’Educació. Per a aquest curs 
també es vol impartir aquest taller 
al Centre Cívic La Ribera, durant 
tot l’any. Una altra iniciativa que 
es vol dur a terme, però de cara 
a l’estiu, és un casal lingüístic per 
a joves nouvinguts, entre 12 i 16 
anys. El departament també orga-
nitza un cicle de xerrades per als 
pares i mares amb fi lls entre 0 i 
36 mesos, la primera de les quals 
serà el 24 de setembre al CEIP El 
Turó (17.30h) | SD

Uns 200 alumnes començaran 
el 19 de setembre les classes a 
l’Escola d’Adults, que aquest 
curs s’ha fi xat com a repte aug-
mentar les matrícules en horari 
de matí. Tot i que el termini ofi -
cial d’inscripció es va tancar el 
7 de setembre, el centre de Can 
Sant Joan manté oberta la matrí-
cula durant tot l’any en aquelles 
classes on hagi places vacants. 
El programa docent de l’Esco-
la inclou cursos de Graduat en 
Educació Secundària, proves 
d’accés als Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i de Grau Superior; 
classes d’informàtica i cursos 
de formació bàsica. El centre 
també disposa d’un laboratori 
de llengües de català, castellà  i 
anglès | SD

L’Escola d’Adults
comença el nou 
curs el dia 19 de 
setembre 

El CEIP El Viver, a Can Sant 
Joan, obre el 14 de setembre el 
calendari d’actes per celebrar 
els seus 25 anys d’història, que 
s’allargarà durant tot el curs. La 
primera activitat serà una festa 
infantil per als alumnes, a les 
15.15h, en la que actuarà l’ani-
mador i rondallaire Rah-mon 
Roma, qui iniciarà la celebra-
ció amb uns parlaments sobre 
la trajectòria de l’escola. A la 
festa hi haurà un ball, xocolata-
da i la penjada d’una pancarta 
del 25è aniversari que estarà al 
centre durant el curs. La direcció 
i l’AMPA del Viver estan enlles-
tint la programació de l’aniversa-
ri per a tot el curs. Està previst 
que la setmana cultural del cen-
tre, que se celebra al febrer, es 
dediqui a l’efemèride, organitzar 
festivals infantils i cloure la tem-
porada amb un sopar de germa-
nor | SD

El Viver inicia la 
celebració dels 
seus 25 anys 
d’història

SÍLVIA ALQUÉZAR
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taulell d’anuncis gratuïts
Lloguer de pis. Per  610 euros mensuals, 
3 habitacions.Tlfs 938 460 000 – 670 321 
867 –691 674 475.
En venta. Mueble de cama de 90 cm 
con armario y altillos de 2,40 m. de alto. 
Colchón incluido. Tel. 687 027 664.
Es lloga o ven. Plaça de pàrking a 
l’avinguda Catalunya, de Mas Rampinyo. 
Bé de preu. Per contactar truqueu al 
número de telèfon 93 575 04 29 a partir 
de les 21h. Preguntar per Maria Teresa. 
Se alquilan o se venden. Tres plazas 
de aparcamiento, delante de la estación 
de tren de Terra Nostra. Los interesados 
puden llamar al teléfono 93 565 08 30 
(Juan Martín Fernández)
Traspàs tintoreria. Vallès Oriental. Única 
a la població. 647 51 49 26.
Se alquila. Almacén de 130 m2 en Terra 
Nostra. Precio a convenir. Teléfono: 649 
339 073.
Lloguer o venda.  Plaça de pàrquing 
a l’avinguda de Catalunya de Mas 
Rampinyo. Bon preu. Tel. 935 750 429/ 
664 123 571.
Se traspasa. Panadería degustación por 
12.000 euros. Bien situada i con clientela 
fija. Traspaso urgente. Tel. 625 186 321.
Oferta laboral. Dinero extra desde casa, 

tiempo libre. No importa la edad ni la 
distancia. Tel. 935 646 634.
En venda. Màquina de cosir antiga de 
la marca Alfa. En perfecte estat, bon 
funcionament i bon preu. Preguntar per 
Helena. Tels. 935 641 405 i 647 690 597.
En venda. Honda Scoopy SH50 de color 
negre. 18.350 quilòmetres. Guardada 
sempre en aparcament. És de l’any 2000, 
amb revisió acabada de fer i amb els 
guants de regal. Preu: 900 euros. Tel. 639 
56 90 88.
Oferta laboral. Empresa del polígon la 
Ferreria busca un xofer que també faci 
feines de magatzem. Tel. 935 648 519 
(trucar de 8 a 15 h i preguntar per Carme).
Oferta laboral. Taller mecánico de Barberá  
necesita tornero con conocimientos de 
control numérico. Tel. 937 186 268.
Venta o alquiler. De plaza de parking 
para coche mediano. C. Bellavista. Precio 
19.200 euros. Tel 627 942 454.
Oferta laboral. Se precisa comercial de 
immobiliaria con experiencia para trabajar 
en Montcada Centro. Se ofrece contrato 
de seis meses. Tel. 935 752 119.
Oferta laboral. Se necesita ayudanta 
adelantada de peluquería. Incorporación 
immediata. Tlf 935 758 279. Can Cuiàs.

Les entitats interessades a sol-
licitar una subvenció de l’Ajun-
tament i estiguin inscrites al Re-
gistre Municipal tindran temps 
de demanar-la en el termini de 
45 dies naturals a partir de la 
publicació de la convocatòria al 
Butlletí Ofi cial de la Província 
(BOP). La petició s’haurà de 
formalitzar a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) i entre d’altres 
documents, les entitats hauran 
d’aportar el projecte d’activitats 
a desenvolupar al llarg del prò-
xim any i el seu cost i una me-
mòria del programa de l’exercici 
anterior.

Tipus de subvencions. Els ajuts 
ordinaris cobreixen fi ns a un mà-
xim del 50% del cost d’un pro-
jecte anual o una activitat. Les 
subvencions especials són per 
sufragar les activitats que duen a 
terme entitats per iniciativa mu-
nicipal. Els ajuts extraordinaris 
es concedeixen per actes puntu-
als i no previstos i els indirectes 
subvencionen despeses com el 
lloguer de locals, infraestructu-
res o material gràfi c. A l’hora de 
decidir l’atorgament dels ajuts, 
el Consistori dóna prioritat a les 
activitats de caire obert, popular 
i que fomentin la vida associati-
va. 
D’altra banda, l’Ajuntament pre-
sentarà el proper 25 de setembre 
a les 19h, a la Casa de la Vila, el 
nou portal d’entitats a Internet.

11 DE SETEMBRE

L’alcalde reclama en 
la Diada més inversions 
de l’Estat a Catalunya
Prop de cinquanta entitats participen en l’ofrena fl oral

La celebració de la Diada va aple-
gar l’11 de setembre més de 300 
persones a la plaça de l’Esglèsia 
per assistir al desenvolupament 
de l’acte institucional, organitzat 
per l’Ajuntament. Durant una 
hora, el públic va escoltar els par-
laments ofi cials, a càrrec de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
i la portaveu de l’Esplai per a la 
Dona, Maria Ventura, així com les 
interpretacions del grup Musica’t. 
A continuació es va fer l’ofrena 
fl oral amb la participació de prop 
d’una cinquantena d’entitats. 

Parlaments. En el seu discurs com-
memoratiu, l’alcalde va parlar del 
present i va repassar moltes qües-
tions d’actualitat, tant d’àmbit lo-
cal com nacional i mundial. Una 
de les reivindicacions expressades 
per l’edil va ser la necessitat que es 
desenvolupi el nou Estatut i es fa-
cin noves inversions a Catalunya: 
“El cas de rodalies de Renfe ha 
deixat palès que s’escauen més 
recursos econòmics i un traspàs 
de competències”.
La convidada especial a l’acte ins-
titucional de la Diada, la portaveu 
de l’Esplai per a la Dona, Maria 
Ventura, es va referir al passat. Va 
recordar els fets històrics que van 
motivar que Catalunya deixés de 

ser una nació al 1714 i va reivindi-
car, alhora, el sentiment de pàtria 
que es manté prop de 300 anys 
després. “Volien acabar amb 
tot, però no van tenir en comp-
te que la memòria històrica 
perduraria fi ns a l’actualitat”, 
va dir Ventura. 

Absència d’Esquerra. A l’acte de 
la Diada Esquerra va ser l’única 
formació que, per segon any con-
secutiu, no va estar representada 
com a grup municipal durant els 
parlaments ni durant l’ofrena con-
junta de l’Ajuntament, encara que 
sí va fer l’ofrena com a partit.
En un comunicat públic, el partit 
manifesta que la participació del 
PPC a l’acte desvirtua el sentit 
d’una jornada eminentment rei-
vindicativa, en considerar que la 
seva actuació política va en contra 
dels interessos de Catalunya. Mi-
litants d’Esquerra van desplegar 
durant l’acte una pancarta en re-
cord dels catalans que al 1714 van 
lluitar contra Felip V.
La celebració de la Diada no tan 
sols va tenir com a escenari la pla-
ça de l’Església. A les 10h, militants 
i simpatitzants de CiU van pujar, 
com cada any, al Turó de Mòia, a 
la Serralada de Marina, per hissar 
la senyera i fer una lectura comme-
morativa de la jornada.

Pilar Abián | Montcada

Maria Ventura, en primer terme, al costat dels portaveus municipals | PILAR ABIÁN

L’Ajuntament 
aprova les bases 
de subvencions 
per a entitats
Silvia Díaz| Redacció

El públic va seguir els parlaments i l’ofrena sota un sol intens | PILAR ABIÁN

acte previ

Marxa reivindicativa de la CAL 

La nit prèvia a la Diada, la Co-
ordinadora d’Associacions per 
la Llengua a Montcada (CAL) 
va organitzar una marxa re-
ivindicativa pels carrers de 
Montcada en què va participar 
prop de 50 persones. Durant 
el recorregut es van llegir di-
ferents fragments de textos re-
lacionats amb l’esperit reivin-
dicatiu de la Diada, com com 
l’Acte de sobirania de Lluís 
Maria Xirinacs, que va motivar 
les crítiques del PPC. La CAL 

va animar els montcadencs a 
participar en la comissió 11 de 
Setembre per preparar els ac-
tes de l’any vinent | LG

LAURA GRAU
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La Comissió de Necessitats Edu-
catives Especials (CNEE) propo-
sarà a la Regidoria d’Educació 
que convoqui reunions amb les 
direccions dels centres educatius 
de primària i secundària del mu-
nicipi, per informar-lis sobre les 
afectacions que es poden tractar 
a la unitat de logopèdia que hi ha 
a Montcada, ubicada al centre 
de rehablitació del carrer Lleida 
(Montcada Nova). Tot i que els 
professionals del servei han fet 
trobades amb les escoles, els 
ambulatoris i l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP), “sembla que 
la informació no ha acabat 
d’arribar bé, perquè la deri-
vació de casos és menor a l’es-
perada”, ha indicat la portaveu 
de la CNEE, Carolina Ibáñez. 
Precisament, la manca d’usua-
ris pot provocar que el servei de 
Montcada deixi d’estar operatiu 
i que els afectats hagin de des-
plaçar-se a Barcelona.
Al centre de rehabilitació treballa 
una logopeda que atén les de-

rivacions que fan els metges de 
capçalera, els pediatres o l’EAP, 
és a dir, no accepta pacients sense 
prescripció tècnica. A Montcada 
es dóna atenció grupal  i sovint és 
difícil crear grups de persones que 
tinguin edats similars i la mateixa 
patologia. Les afectacions que es 
tracten a Montcada són afàsies, 
disàrtries, anomalies dentofacials, 
problemes de veu, trastorns de la 
gendència i laringetomitzats. Dins 
les disàrtries, que és un grup am-
ple de patologies, al municipi es 

tracten problemes articulatoris i 
disfonies, patologies que majori-
tàriament presenten els infants. 

Nou curs. La CNEE reempren-
drà el calendari de reunions el 
17 de setembre (19h), amb una 
trobada de les famílies, a l’edifi -
ci de l’Ajuntament. Un dels seus 
principals objectius per a aquest 
curs és implicar el màxim de cen-
tres educatius possible en el seu 
projecte, basat en l’educació en la 
diferència.

UNITAT DE LOGOPÈDIA

La CNEE promou reunions amb 
les escoles per difondre el servei local
El grup ha iniciat una campanya per evitar que els afectats marxin fora de Montcada

Silvia Díaz | Redacció

La CNEE farà la primera reunió de famílies del nou curs el 17 de setembre | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

> Fira de Liquidacions del centre            
Un total de 23 establiments participarà a la 8a Fira de Liquidacions 
que Montcada Centre Comerç organitza el 16 de setembre al carrer 
Major (10 a 14h), amb l’objectiu de liquidar l’estoc d’estiu. Un infl a-
ble per als infants i una exhibició d’arts marcials a càrrec del Gim-
nàs Montcada contribuiran a amenitzar la Fira. L’AV de Montcada 
Centre col·laborarà en l’activitat amb una carpa informativa i també 
convidarà els participants a xocolata | SD

> Nova fase del pla comercial a la Ribera
La segona fase del projecte de dinamització comercial a la Ribera 
pretén donar a conèixer a tota la població els atractius comercials 
del barri, facilitar el reciclatge i modernització dels establiments, 
incidir en la mentalitat empresarial i sensibilitzar els professionals 
sobre la importància d’associar-se i fer campanyes conjuntes. Per 
fer possibles aquests objectius, els tècnics del Pla Integral dona-
ran informació, formació i altres eines útils als comerciants, per 
poder desenvolupar un pla d’acció comercial que permeti dinamit-
zar l’economia del barri i que impliqui també el vessant social. El 
projecte de dinamització comercial inclou accions com crear una 
imatge comercial per a tots els establiments | SD

> El mercat de Can Sant Joan ven fruita i verdura
El 4 de setembre va ser el 
primer dia que el mercat am-
bulant dels dimarts de Can 
Sant Joan va vendre fruita 
i verdura, en dues parades 
ubicades a la plaça Bosc 
–(a la imatge)–. A fi nal de 
l’any passat, un grup de ve-
nedors d’aquest mercat i l’AV 
del barri van iniciar una campanya per demanar que al mercat de 
Can Sant Joan es vengués fruita i verdura. El Consistori ha permès 
fi nalment la venda després de rebre un informe sanitari favorable 
de la Regidoria de Salut Pública i Consum i de constatar la neces-
sitat per al barri d’introduir aquests productes | SD

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
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Les sortides per a la gent gran 
de Montcada i Reixac estan ar-
ribant a la seva fi  per aquest any. 
Les dues darreres expedicions 
sortiran el 19 de setembre cap 
a Almeria i el 18 d’octubre, a la 
Costa del Sol. Al juny passat es 
van programar tres sortides per 
visitar Cantàbria, Galícia i la Ser-
ralada de Cazorla. Al setembre, 
una cinquantena de persones va 
viatjar a Navarra, en una expedi-
ció a la qual se va sumar durant 
tres dies l’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC). L’edil ha valorat positiva-
ment l’experiència i ha destacat 
que les sortides que organitza 
l’Ajuntament presenten “millors 
condicions que els viatges de 
l’Imserso, perquè també incor-
poren les sortides facultatives”. 

Continuïtat. Arrizabalaga ha 
avançat que la intenció de l’Ajun-
tament és continuar amb aques-
tes sortides l’any vinent i que ara 
es farà una valoració conjunta 
del desenvolupament del servei 

amb l’empresa concessionària, 
per pensar també en altres pos-
sibles destinacions. Encara hi ha 
places per al viatge a la Costa 
del Sol. Els interessats a partici-
par-hi s’han d’adreçar a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament i omplir un for-
mulari. Hi poden anar totes les 
persones majors de 65 anys jubi-

lades, pensionistes per invalidesa 
i viduïtat o prejubilats, sempre i 
quan tinguin 60 anys. S’hi pot 
anar acompanyat de la parella i 
tothom ha d’estar empadronat a 
Montcada. El preu del viatge és 
de 350 euros, però l’Ajuntament 
fi nancia el 25% del cost. Els par-
ticipants paguen 246 euros per 
persona. 

VIATGES DE LA GENT GRAN

Els darrers participants a les sortides 
marxaran a Almeria i la Costa del Sol
La intenció de l’Ajuntament és continuar amb l’experiència l’any vinent, amb nous destins

Silvia Díaz | Redacció

El grup de gent gran que va viajar a Navarra, amb l’alcalde, al fons | PREMSA AJUNTAMENT

L’Ajuntament i la Fundació Ca-
talònia han renovat el conveni 
de cooperació que mantenen fa 
anys per tal de prevenir i elimi-
nar possibles casos de discrimina-
ció de les persones que pateixen 
qualsevol tipus de disminució i 
afavorir la seva integració social 
i laboral. El Consistori aportarà 
4.140 euros per tal que un grup 
de participants dels centres de 
treball que depenen de la Funda-
ció facin tasques de jardineria al 
municipi. La Fundació Catalònia 
té a Montcada la llar-residència 
Jesús Farrés, al carrer del Sol, a 
Mas Rampinyo. 

Treball de l’organització. Els ob-
jectius de la Fundació Catalònia 
i dels serveis que la integren 
pretenen donar cobertura a les 
necessitats de les persones dismi-
nuïdes. L’actualització de l’acord 
amb l’Ajuntament se centra en el 
treball d’integració sociolaboral 
que realitzen el taller Aspasur i el 
Sant Martí, dos dels serveis que 
ofereix la Fundació Catalònia i 
que estan ubicats a Cerdanyola.

L’Ajuntament 
renova l’acord 
amb la Fundació 
Catalònia
Silvia Díaz | Redacció

La Regidoria de Dona i Igualtat 
ha aprovat un conveni de col-
laboració amb l’Associació La 
Comunitat amb les Dones i les 
Famílies, que permetrà la con-
tractació de dues dinamitzado-
res per coordinar dos projectes. 
Un ajut és de 6.000 euros i dóna 
continuïtat a “La Ribera de les 
Dones”. L’altre, de 5.000 euros, 
s’adreça a la xarxa veïnal contra 
la violència de gènere. 

Objectius. La xarxa es va crear 
fa més d’un any amb l’objectiu 
que les dones víctimes de violèn-
cia no es trobin en una situació 
d’aïllament social. Les seves fun-
cions són les d’escoltar, acompa-
nyar i orientar aquelles persones 
que es trobin en aquesta situació. 
La responsable de la Regidoria 
de Dona i Igualtat, Ana Rivas 
(PSC), ha valorat positivament 
els dos programes en suport a 
les dones. “En el cas concret 
de la xarxa veïnal, hi ha més 
d’una vintena de dones de tot 
el municipi col·laborant en el 
projecte”, ha dit l’edil.

Les dones 
centren dos 
projectes 
municipals
Pilar Abián | Redacció
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L’ONG Tazumal Catalunya-
El Salvador, amb el suport de 
l’Ajuntament i el gimnàs Jym’s, 
organitza el 15 de setembre un 
festival solidari a favor dels dam-
nifi cats de l’huracà Fèlix, que 
aquest estiu ha afectat El Salva-
dor i, especialment, Nicaragua 
i Honduras. L’acte tindrà lloc a 
la plaça Bosc de Can Sant Joan, 
des de les 17 fi ns a les 24h. Ta-
zumal  distribuirà guardioles per 
tota la plaça, on tothom qui vul-
gui podrà fer donacions i també 
posarà a la venda productes del 
comerç just. Tota la recaptació es 
destinarà als afectats pels hura-
cans.

Activitats. La part central del fes-
tival serà una exhibició de dan-
sa del gimnàs Jym’s, a partir de 
les 21h. Durant tota la tarda hi 
haurà una exposició de fotogra-
fi es sobre Nahulingo (El Salva-
dor) i Paz Centro (Nicaragua), 
agermanades amb Montcada i 
Reixac. Per als més petits es farà 
un taller de xapes solidàries.

COOPERACIÓ

Jornada solidària a favor dels afectats 
dels huracans d’Amèrica Central
El festival serà  el 15 de setembre a Can Sant Joan i hi haurà tallers i exhibicions de ball

Silvia Díaz | Redacció

Al 2005 es va fer un acte solidari similar per les víctimes del tsunami a Àsia | MIREIA SABARTÉS

L’Espai Jove Can Tauler celebra 
aquest 2007 el seu cinquè aniver-
sari i per aquest motiu organitza 
una sortida de cap de setmana a 
Can Putxet, a Sant Celoni. Serà 
els dies 29 i 30 de setembre i els  
participants podren fer diverses 
activitats, com fer paintball. El 
preu de la sortida és de 35 eu-
ros i de 30 euros per als socis del 
Club Jove. Les inscripcions s’han 
de formalitzar a Can Tauler (Bal-
mes, 16). La sortida és un dels 
actes que l’equipament ha pre-
vist organitzar per commemorar 
els seus cinc anys de trajectòria. 
També hi haurà concerts, activi-
tats artístiques i esportives al mes 
d’octubre. 

Altres propostes. Al llarg del mes 
de setembre, Can Tauler organit-
za diverses propostes lúdiques. El 
14 de setembre tornen les tardes 
de Play Station, a les 18h. El dia 
21 comença un cicle de tres ses-
sions dedicades a l’escalada i el 
dia 28 es farà el primer dels tres 
cicles de cinema que Can Tauler 
organitzarà fi ns al novembre. 

Can Tauler 
celebra els seus 
cinc anys 
a Sant Celoni
Silvia Díaz | Redacció

Les activitats de natura del Ser-
vei de Medi Ambient es dedi-
quen al setembre al món dels 
ocells. Un curs d’ornitologia per-
metrà als participants aprendre a 
identifi car i conèixer el compor-
tament i la biologia de les dife-
rents espècies d’ocells que hi ha 
a Montcada i el seu entorn. Les 
dues sessions teòriques tindran 
lloc els dies 20 i 27 de setembre a 
la Casa de les Aigües (18h) i les 
classes pràctiques seran els dies 
22 i 27. D’altra banda, el 22 de 
setembre tindrà lloc una jornada 
d’observació d’aus rapinyaires i 
migratòries al cel de Montcada, 
de 2 hores i mitja de durada. 

Anellament científi c. Amb una vo-
cació d’investigació, torna l’anella-
ment científi c d’ocells a la llera del 
riu Besòs, el 29 de setembre, per 
conèixer a fons els ocells de difícil 
observació. Per participar en les ac-
tivitats de natura, totalment gratuï-
tes, els interessats poden trucar a la 
Casa de les Aigües (935 726 017) 
o enviar un correu electrònic a 
l’adreça cmarcos@montcada.org. 

Els ocells són els 
protagonistes de 
cursos de natura 
al setembre
Silvia Díaz | Redacció

subvenció

10.000 euros per a Cayaguanca, a El Salvador

L’Ajuntament destinarà 10.352 
euros a un projecte de coope-
ració amb la mancomunitat sal-
vadorenca de Cayaguanca. La 
iniciativa l’ha presentada l’entitat 
Tazumal i té un pressupost global 
de 33.652 euros, fi nançat també 
per la Diputació. El projecte for-
ma part d’un procés de millora 

de les capacitats institucionals 
dels cinc municipis membres de 
la mancomunitat, amb el propò-
sit d’homologar polítiques i nor-
matives en aquest territori. El pla 
també donarà suport en políti-
ques públiques mediambientals, 
de sanitat i seguretat ciutadana, 
entre d’altres | SD



15Setembre 2007 Societat

NOVA PROGRAMACIÓ

Montcada Ràdio aposta en ferm per 
l’esport local en la nova temporada
La informació local, l’entreniment i la música continuen sent els principals eixos de la graella

Les transmissions en directe dels 
partits que juga el CD Montcada 
fora de casa, amb motiu del seu re-
cent ascens a la Primera Catalana 
de futbol, són la principal novetat 
de la programació de l’emisso-
ra municipal Montcada Ràdio 
(104.6fm i www.montcadaradio.
com) per a aquesta temporada, 
que comença a fi nal de setembre. 
Aquests espais s’emetran en diu-
menge. Aquest any continuen les 
transmissions dels partits de bàs-
quet que el Valentine d’EBA juga 
a domicili –els diumenges– i les 
dels matxs que el Game’s Gallery 
Montcada (FS Montcada) disputa 
els dissabtes fora del pavelló Mi-
quel Poblet.

Continuïtat. La informació local 
segueix sent el gruix principal de 
la programació. Aquesta tempo-
rada continua l’informatiu diari 
Montcada Notícies i els progra-
mes d’actualitat cultural i esporti-
va El Basar de la cultura (dijous) i 
Viu l’Esport (dilluns i divendres). 

La música i l’entreteniment són 
els protagonistes de la vintena de 
programes especialitzats que om-
plirà la graella de 19.30 a 1h, de 
dilluns a divendres, a càrrec d’una 
quarantena de col·laboradors. Es 
manté la majoria de programes 
de l’anterior temporada, tot i que 
alguns canvien de durada i dia. 
La novetat és l’espai El sitio de tu 
recreo, els divendres de 20 a 21h, 

amb un repàs de la música rock i 
pop dels anys 80. L’associació Taa-
rof Bi Salam manté el seu progra-
ma Lahadat (dilluns, a les 19.30h) 
i el grup de dones comunicadores 
emprendrà la segona temporada 
de Veus de dona (dijous, a les 
19.30h). Montcada Ràdio també 
continuarà participant al projecte 
mancomunat Espai Vital (dime-
cres, a les 20h).

Els informatius es van reprendre el 3 de setembre | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Montcada
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AGERMANAMENT

Águilas es compromet a potenciar 
les relacions amb Montcada
La Penya Barcelonista Aguileña visita el municipi amb motiu del trofeu Joan Gamper

L’agermanament entre Montcada 
i Águilas (Múrcia) va propiciar la 
visita el passat 29 d’agost d’una 
delegació de més de 50 socis de 
la Penya Barcelonista de la loca-
litat murciana, que va ser rebuda 
per l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), i el primer tinent 
d’alcalde, Joan Maresma (CiU), 
a la Casa de la Vila i al nou es-
tadi de la Ferreria. La comitiva 
va viatjar a Barcelona per assistir 
al trofeu Joan Gamper, que va 
enfrontar el FC Barcelona amb 
l’Inter de Milà.

Compromís. Del 24 al 26 d’agost, 
Arrizabalaga va anar a la localitat 
murciana per participar a la Festa 
Major del municipi. Enguany, a 
diferència dels anteriors, l’Ajun-
tament montcadenc no va or-
ganitzar cap esdeveniment en 
el marc de les festes per donar 
un toc d’atenció a la corporació 
aguilenya, que no ha actuat amb 
la mateixa reciprocitat a l’hora de 

promoure l’agermanament. Se-
gons l’edil, la seva visita ha servit 
perquè l’alcalde d’Águilas, Juan 
Ramírez (PP), s’hagi compromès 
a intensifi car aquestes relacions 
en el futur. 
Durant la rebuda a la delegació 
de la Penya Aguileña, el presi-
dent de l’entitat, José M. López, 
va dir que l’associació té les seves 
portes obertes a tots els montca-
dencs i va obsequiar l’alcalde, el 

president de la Penya Barcelonis-
ta de Montcada, Antoni Gum-
bau, i el vicepresident del Centro 
Aguileño de Montcada, Francis-
co Carvajal, amb un llibre i un 
plat de ceràmica de l’entitat. Ar-
rizabalaga, per la seva banda, va 
lliurar-li a la Penya visitant una 
litografi a del pintor montcadenc 
Joan Capella, mentre que Gum-
bau va regalar-li gorres i pins del 
Barça.

La Penya va intercanviar obsequis amb els representants de l’Ajuntament | PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Montcada
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Circuit de cars, reparació de bicicletes 
i activitats infantils. Al carrer Major. 
El 20 de setembre, presentació de la 
nova guia de mobilitat, a les 11.30h, a 
la Casa de les Aigües.  Organitza: Ser-
vei de Medi Ambient i Equip Verd

www.montcada.cat

>Agenda Setmana de la 
Mobilitat
22 de setembre, 
de  10 a 14h, 
al carrer Major

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15 i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Exposició de pintures 
de M. Teresa Gràcia

Fins al 30 de setembre

EXPOSICIÓ

DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE TALLA I ESCULTURA  
Fins al 16 de setembre

EXPOSICIÓ

 ÀLEX SANTOS
Premi Masoliver 2006

Inauguració: dia 20, a les 20h

14 l divendres
Aniversari. Festa infantil. Actuació de 
Rah-mon Roma. Inauguració dels ac-
tes de celebració del 25è aniversari del 
CEIP El Viver. Hora: 15.15h. Lloc: pati 
del CEIP El Viver (Font, s/n). Organitza: 
direcció i AMPA CEIP El Viver.

Festa Major de Can Cuiàs. Fins al 16 de se-
tembre. Veure pàgina 24. Organitza: AV de 
Can Cuiàs. 

Tarda de Play-Station. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.  

15 l dissabte
Infantil. Els matins de jocs tradicionals. 
També els dies 22 i 29 de setembre. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça Salvador Espriu. 
Organitza: Associació de Botiguers, Co-
merciants i Industrials de Mas Rampin-
yo.

Festes de Montcada Vella. També el dia 
16 de setembre. Veure pàgina 24. Orga-
nitza: AV de Montcada Vella.

Festival solidari. A favor dels damnifi ca-
ts d’Amèrica Central per l’huracà Fèlix. 
Veure pàgina 14. Hora: de 17 a 24h. 
Lloc: Plaça Bosc (Can Sant Joan). Orga-
nitza: Tazumal Catalunya-El Salvador.

16 l diumenge
8a Fira de liquidacions. Hora: De 10 a 
14h. Lloc: carrer Major. Organitza: Mont-
cada Centre Comerç.

17 l dilluns
Inscripcions. Als cursos de la Regidoria 
de Cultura. Fins al 28 de setembre. Lloc: 
Casa de la Vila, de dilluns a divendres, 
de 16 a 21h.
Inscripcions. Als cursos del Servei Local 
de Català. Fins al 21 de setembre. Lloc: 
Casa de la Vila, 4a planta, de 10 a 13h  
i de 16 a 19h (fi ns al 20 de setembre) i 
de 10 a 13h el 21 de setembre. Organi-
tza: Servei Local de Català.

Reunió. De famílies de la CNEE. Hora: 
19h. Lloc: Ajuntament. Organitza: CNEE.

20 l dijous
Presentació. Nova guia de mobilitat. 
Amb motiu de l’edició 2007 de la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
Hora: 11.30h. Lloc: Casa de les Aigües.  

Medi Ambient. Curs d’ornitologia. També 
el dia 27 de setembre. Hora: 18h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Gratuït. Inscripcions 
al telèfon 935 726 017 o al correu elec-
trònic cmarcos@montcada.org.

Inauguració. Exposició d’Àlex Santos, 
guanyador de l’edició 2006 del Premi 
Nacional de Pintura Juan Ramón Ma-
soliver. Hora: 20h. Lloc: Auditori. Fins al 
14 d’octubre. 

21 l divendres
Tardes d’escalada. Hora: 18h. Lloc: Es-
pai Jove Can Tauler.

Teatre. Diners per a tothom. Taller teatral 
per refl exionar sobre el capitalisme. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Or-
ganitza: Xarxa de Dinamització i FETS.

22 l dissabte
Setmana de la Mobilitat 2007. Circuit de 
cars, carpa informativa, taller de mante-
niment de bicicletes i presentació de la 
nova guia de mobilitat.  Hora: De 10 a 
14h. Lloc: carrer Major. Organitza: Ser-
vei de Medi Ambient i Equip Verd.

Medi Ambient. Jornada d’observació 
d’aus rapinyaires i migratòries al cel de 
Montcada. 2,5h de durada. Gratuïta, 
amb inscripció prèvia al telèfon 935 726 
017 (Casa de les Aigües) o al correu 
electrònic cmarcos@montcada.org.

Teatre. No et vesteixis per sopar, a cà-
rrec de Teatrac. També el 29 i 30 de 
setembre. Hora: 22h. Lloc: Auditori. 
Gratuït. 

Concert. La hora del gato. Hora: 22.30h. 
LLoc: Pub Bulevard (carretera Vella, 
74). Preu: 6 euros. Organitza: Pub Bu-
levard.

23 l diumenge
VII Fira del Caçador. Hora: De 8 a 15h. 
Lloc: Mas Duran. Organitza: Societat de 
Caçadors El Tordo.

24 l dilluns
Conferència. La incorporació d’una nova 
persona a la família. Hora: 17.30h. Lloc: 
CEIP El Turó. 

25 l dimarts
Presentació. Portal d’entitats municipal. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

28 l divendres
Hora del conte. Escudella de contes, 
amb Neus Juvillà. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan (Turó, 45). 

Tarda de cinema. Hora: 18h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

29 l dissabte
Sortida. Cap de setmana a Can Putxet 
(Sant Celoni). Preu: 35 euros i 30 euros 
per als socis del Club Jove. Inscripcions 
a Can Tauler (Balmes, 16). 

Primer torneig cívic de dòmino. Hora: 
9h. Lloc: Centre Cívic La Ribera. Gratuït. 
Inscripcions al Centre Cívic La Ribera 
(c/Llevant, 10). Organitza: Xarxa de Di-
namització.

Medi Ambient. Anellament científi c 
d’ocells a la llera del riu Besòs. Gratuït 
Inscripció prèvia al telèfon 935 726 017 
(Casa de les Aigües) o al correu electrò-
nic cmarcos@montcada.org. 

Concert. Treinta monedas, Emilio Rosa-
les i Garoa. Hora: 19h. Lloc: Pub Bu-
levard. Preu: 4 euros. Organitza: Pub 
Bulevard. 

Teatre. Maria, on ets? a càrrec de 
Dèria Teatre. Hora: 22h. Lloc: Plaça de 
l’Esglesia. Gratuït. 

Ajuntament-omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines  ........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
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

Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina 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  ........... 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)  .......................935 641 741
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

14 15 16

21 22 2318 19 2017

2825 26 2724

V. Nieto J. Relat J. Relat

E.Relat V. Nieto V. NietoJ.Vila Pardo GuixDuran

GuixDuran J.Vila PardoRivas

Farmàciessetembre

MOSTRA DE TEATRE

 NO ET VESTEIXIS 
PER SOPAR

A càrrec del grup Teatrac
22, 29 i 30 de setembre, a les  22h
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>La bústia del lector >Editorial
Compromís 
en ferm
L’Ajuntament disposa per fi  de 
l’esborrany sobre els acords 
que el Ministeri de Foment 
vol signar amb la corporació 
local abans d’iniciar les obres 
de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV). El document és el pas 
previ a un conveni més am-
pli que hauran de subscriure 
ambdues administracions.
El més destacat d’aquests 
acords és que deixen clar 
que el govern central accepta 
relacionar les obres de la LAV 
amb les del soterrament de 
la línia de Portbou, tal i com 
reivindiquen el Consistori i la 
Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total. En el contingut 
del redactat hi ha un parell de 
qüestions a matissar respecte 
la tramitació del nou projecte 
de traçat de la línia de rodalies 
i l’ús de les plusvàlues que es 
generin sobre els terrenys que 
actualment ocupen les vies. 
Són qüestions, però, que no 
afecten el principal compro-
mís: garantir que Montcada 
pugui tenir en el futur un nu-
cli urbà connectat, sense la 
barrera que des de fa més de 
cent anys el divideix.
La signatura d’aquests acords 
suposarà un nou pas en la 
lluita per assolir un objectiu 
comú de la ciutadania. No 
obstant això, cal mantenir un 
acurat seguiment de totes les 
actuacions que faci el Minis-
teri d’ara en endavant, per-
què les circumstàncies han 
demostrat que no sempre els 
acords signats s’acaben com-
plint. Esperem que aquest 
compromís sigui respectat 
per totes les administracions i 
no variï en funció del color del 
partit que governa.
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Carretera peligrosa

Desde que hicieron el nuevo acceso al 
cementerio de Collserola, en la N-150, los 
accidentes se han incrementado en ese 
tramo. El 18 de agosto un vehículo que iba 
a toda velocidad se empotró contra mi esta-
blecimiento y ya van tres desde principio de 
año. Haría falta una rotonda o un semáforo 
en ese punto. Por otra parte, quiero de-
nunciar que nadie me avisó del accidente 
a pesar de la ser la propietaria y que tuve 
que ser yo quien llamara a los Mossos para 
informarme del suceso. 

CHARI URDIALES  |  TERRA NOSTRA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Es confi rma que la línia d’alta tensió de l’av. de la Ribera se soterrarà? 
Fa dos anys que es va anunciar que es faria però la torre que hi ha da-
vant del gimnàs municipal continua ocupant bona part de la vorera. 
Ariana Ariño | Montcada

A data d’avui, la línia ja ha estat soterrada, quedant l’antiga línia aè-
ria fora de funcionament. S’està acabant de concretar amb l’empresa 
contractada per Fecsa-Endesa la retirada de les torres i cablejat encara 
existents, amb la fi nalitat de defi nir si és imprescindible restringir tempo-
ralment la circulació de vehicles durant aquestes tasques d’enderroc o 
bé hi ha d’altres alternatives que no afectin el trànsit rodat. Un cop s’hagi 
defi nit el procediment a seguir, es retiraran tots els elements de l’antiga 
línia aèria | Albert Barenys, director de l’Àrea de Política Territorial

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 perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

Obres de la C-17 
Haig d’agrair a l’alcalde que arribar a 
la meva llar sigui tot un laberint. I és 
que els residents al carrer Santa Fe-
ens trobem amb un calvari a diari. La 
situació no ve d’ara sinó de fa temps. 
Degut al soterrament de la C-17, els 
ciutadans de Mas Rampinyo hem 
hagut de suportar trànsit, caravanes, 
nervis... Però les obres no només es 
fan a la nacional sinó que al carrer 
Santa Fe no s’hi pot entrar. Si donem 
tota la volta al carrer i ens posem a 
la nacional en sentit Barcelona, de-
gut a la prohibició d’anar-hi des de 
el carrer Serra d’Or i la prohibició de 
pas per obres del passeig Santa Fe no 
es pot entrar; això signifi ca més cues. 
En arribar al carrer, després de tants 
embolics, el trobem totalment brut 
de pols i no podem aparcar perquè els 
obrers deixen les excavadores i els sacs 
de sorra a la vorera. I jo em pregunto: 
no hi ha prou lloc a la nacional per 
deixar les coses? Però això no és tot. 
La plaça Francesc Macià està plena de 
canyeries estacionades al parc, que im-
pedeixen el pas de les persones. 
Si, segons l’alcalde, les obres de la 
nacional milloraran la qualitat i la co-
moditat dels montcadencs, és segur 
que milloraran les de la població que 
actualment resideix o les de la que 
vindrà en un futur i no es trobarà amb 
tot el merder –i perdoni l’expressió– 
que produeixen les obres? Només de-
mano una mica de comprensió.

Marc Jezequel
 Mas Rampinyo

Impertinencia y escasez
Mi madre, vecina de Montcada, ancia-
na y con problemas de salud, camina-
ba por la calle el pasado 11 de junio 
cuando sufrió una bajada de azúcar 
que le provocó un desmayo y una caí-
da, con el resultado de una brecha en 
la cabeza y un gran susto. Llamé a la 
ambulancia, que acudió deprisa. Sus 

técnicos la atendieron y nos traslada-
ron al ambulatorio a fi n de curarle la 
herida y suministrarle el fármaco que 
utiliza para la diabetes y que no lle-
vaban en el vehículo. Educadamente 
les propuse ir a buscarlo a casa, soli-
citud que declinaron por no ser éste 
un servicio de “taxi”. 
Nervioso por la situación y la respuesta, 
intenté tranquilizarme, ya que íbamos 
camino del ambulatorio Una vez allí, el 
médico de urgencias me dice que no 
tiene la medicación, pero que no me pre-
ocupe que me hace una receta para que 
vaya a la farmacia... ¿es posible?
La ambulancia es un servicio para 
toda la población y no nos podemos 
quejar ahora que disponemos de dos, 
pero, ¿de qué sirve eso si la premu-
ra con la que llegan al ambulatorio 
se ve entorpecida por la escasez de 
medios? Supongan por un momento 
que esto pasa a las tres de la mañana 
y tengo que ir a buscar la farmacia 
de guardia. La ambulancia no es un 
taxi, efectivamente, ni el ambulatorio 
un hospital, pero la vida y la salud 
se merecen una asistencia primaria 
que garantice tus opciones de sanar y 
si para ello es necesario substituir el 
papel y el bolígrafo por algo más que 
una aspirina y vendas, que así sea. 
Un poco más de humanidad.

Enrique García
Montcada

Diada
Enguany tornem de rememorar aquells 
dies de l’11 de setembre de 1714 que 
uns quants  representants del nostre 
poble van decidir lluitar contra un 
exèrcit  majoritari –felipista– que volia 
anorrear les nostres institucions i lli-
bertats. En aquesta  Diada del 2007, 
a Montcada i  Reixac també tornem a 
celebrar-ho més que a commemorar-
ho. Alguns però ho recordaran com 
una cosa normal –festiva-, altres, 
potser un petit grup, que hem viscut  

l’oblit de l´època franquista i la frus-
tració de l’anomenada transició, però 
que hem fet l’esforç de repassar la 
nostra història, se’ns humitegen els 
ulls en pensar en aquells que deixa-
ren la vida en defensa  d’aquesta uto-
pia de voler ser un poble lliure. Tant 
de bo algun dia puguem celebrar la 
recuperació de les llibertats perdu-
des. Segur que funcionaríem millor 
–ferrocarrils inclosos. 

Esteve Recasens
 Terra Nostra

Gent per a la Coral
La Coral Mare de Déu del Turó, dedi-
cada al cant coral des de fa 27 anys, 
busca per al curs vinent la incorpora-
ció de nous cantaires per tal d’assolir 
la interpretació de peces musicals que 
requereixen un major nombre de veus. 
Un cor d’aquestes característiques es 
composa de quatre cordes diferents 
(sopranos, contralts, tenors i baixos), 
i és necessari un nombre de perso-
nes per a cada corda per interpretar 
algunes obres. Fa dos anys vam poder 
muntar “Carmina Burana”, gràcies a 
la unió amb dues agrupacions corals 
més. En aquests moments som 16 per-
sones, per la qual cosa demanem a tot-
hom que tingui afi ció al cant i també a 
antics membres de la Coral, que s’ani-
min a venir a cantar. Som un grup de 
persones diverses amb un nexe comú: 
l’amor a la música. Qui vulgui venir 
l’emplacem a trucar-nos: 650 459 
778 (Josep), 659 442 165 (Pedro) o a 
posar-se en contacte amb la Coral.

Coral Mare de Déu del Turó
Montcada

Policia Local
¿Qué pasa con los policías municipa-
les que parecen que estén estresados 
y amargados? En La Veu aparecen 
bastantes cartas de vecinos queján-
dose del trato que reciben de algunos 
de estos señores. Expongo mis dos úl-

timos casos sufridos en poco tiempo 
para que se hagan una idea de lo que 
intento decir. Llego al taller, hay un 
coche aparcado en el vado. Identifi co 
que es de un proveedor. Entro para 
avisarle y al salir los dos, vemos que 
hay un guardia escribiendo la multa 
por estar en doble fi la (estaba con los 
dos intermitentes puestos y el motor 
en marcha en una calle ancha como 
es Quarters). Le explico los motivos 
y, sin hacer ningún caso, sigue escri-
biendo la multa. Me la entrega con la 
escueta indicación que presente un 
pliego de descargos, cuando lo cor-
recto habría sido que multase al que 
estaba en el vado. 
El segundo caso es el siguiente: voy 
a llevar tres paquetes a correos con 
el coche. Aparco en carga y descarga 
frente a la estafeta. Mi mujer se que-
da en el coche por si surge algún con-
tratiempo. Al salir me la encuentro 
discutiendo con un guardia que esta-
ba extendiendo una multa. No hubo 
manera de que entrara en razón. Lo 
mismo, que presentara descargos. 
Señores, esto no es por presentar o no 
los descargos (con la pérdida de tiem-
po que ello implica), es más grave. Es 
un asunto que hay que hacer público, 
algo ocurre con este cuerpo. En ambos 
casos, lo más correcto hubiera sido 
que el agente razonara los motivos 
conmigo al no existir ánimo de come-
ter infracción, sino todo lo contrario. 

Josep Bargalló
Font Pudenta

Fe d’errates
En el número anterior vam dir que la re-
gidora M. Carme Porro seria la portaveu 
del grup socialista al Consell Comarcal, 
càrrec que ocupa Salvador Gausa. D’al-
tra banda, l’accident de l’estació de 
Montcada-Manresa va tenir lloc el 26 
d’agost de 1961, i no el 19 d’agost 
de 1962 com apareix erròniament a 
l’article del Retrovisor de La Veu 306.

El proper número, el 28 de setembre
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Cal treballar plegats per un objectiu comú
Aquest estiu hem rebut la proposta de conveni 
que fa el Ministeri de Foment per dur a terme el 
soterrament de la línia de tren de França al seu 
pas per la nostra ciutat. De l’esborrany, s’ha en-
tregat còpia tant a la plataforma ciutadana Tracte 
Just-Soterrament Total, com als i les portaveus de 
totes les forces polítiques amb representació mu-
nicipal perquè, més que mai, cal treballar plegats 
amb un objectiu comú.
Amb la Plataforma s’ha dut a terme una primera 
anàlisi del contingut de la proposta i les valora-
cions són coincidents. L’esborrany ens satisfà, 

però hi ha un seguit d’apartats que voldríem que 
s’especifi quessin encara més. A l’hora d’escriure 
aquestes línies, la resta de forces polítiques no 
havien tingut temps de fer una lectura en pro-
funditat del text, però n’estem segurs que també 
faran aportacions similars.
El pas següent consisteix a fer arribar a Madrid i a 
la Generalitat aquelles modifi cacions que, segons 
el criteri conjunt, milloren la proposta que hem 
rebut.
També amb el col·lectiu ciutadà i amb la resta 
de partits polítics hem fet una primera ullada als 

projectes que s’han presentat dins el concurs 
d’idees per al disseny de la superfície resultant 
del soterrament.
Des de Can Sant Joan fi ns passada la llera nord 
del riu Ripoll, disposarem d’un nou passeig urbà, 
les característiques del qual hem d’analitzar de 
forma conjunta. Per aquesta raó, en uns dies els 
onze projectes presentats s’exposaran a la ciuta-
dania perquè cadascú es faci una idea de com 
podrà quedar la nova Montcada i Reixac.

Anem per feina
Han passat tres mesos des de les eleccions 
municipals. La constitució del nou Ajunta-
ment, les negociacions per al nou Govern, els 
primers passos de funcionament i les vacan-
ces. No hi ha hagut temps per a més!
Però ara comença un nou curs polític i hem 
d’anar per feina. Els ciutadans esperen que 
es posin en marxa les propostes fetes pels 
grups polítics durant la campanya electoral. 
Volen començar a notar que primer són les 
persones i que realment es dóna participació 
a la ciutadania, que s’impulsen els projectes 

veritablement importants per a la ciutadania. 
Que no es baixi la guàrdia en el tema del so-
terrament de la línia de França; que es re-
cuperi per a la ciutat l’espai de la cerveseria 
d’estiu; que es completin les actuacions en 
el barri de la Ribera i es comencin a actuar 
en les muntanyetes de Can Sant Joan i Font 
Pudenta; que, junt amb els veïns, es trobi la 
millor solució per la zona 15 i la zona 21 de 
Terra Nostra, així com per a Can Pomada; que 
s’actuï en els temes de la xatarreria i Asland; 
en la recuperació del Turó i dels nostres rius; 

que es millorin les comunicacions entre els 
barris i amb els municipis veïns (tren, bus, 
carril bici...); que es presti atenció a les ne-
cessitats dels nostres joves i de la nostra gent 
gran... Estaria bé que es faci públic l’acord 
municipal de govern entre PSC i CiU, per co-
nèixer el seus projectes i les seves prioritats, 
i d’aquesta manera constatar o no les coinci-
dències amb el que la ciutadania demanda, 
perquè no s’ha d’oblidar que estem al servei 
de la ciutadania i que des del govern o des de 
l’oposició s’ha de comptar amb ella.

Cien días de soledad
Dicen que, por cortesía, a los gobiernos recién 
salidos de las urnas debemos dejarles trabajar 
sin emitir críticas al menos los cien primeros días 
de la legislatura. Una vez transcurridos, desde el 
Partido Popular no podemos hacer otra cosa que 
poner en evidencia que estos cien días de gobier-
no han sido cien días de soledad, una soledad 
que se ha refl ejado en el más absoluto silencio de 
todos aquellos asuntos que afectan a los vecinos 
de Montcada y que tanto abanderaron precisa-
mente los partidos que gobiernan hoy la ciudad. 
Me estoy refi riendo a polémicas como el nuevo 

proyecto de remodelación de la zona 21 en Terra 
Nostra, el no-cierre de la chatarrería de Can Sant 
Joan, el uso que se dará a los terrenos ocupados 
por la cervecería de la calle Montiu y también por 
la Torre Casamada,  el plan de reforma integral de 
la montañeta de Can Sant Joan... es decir, todos 
aquellos problemas que tenemos los ciudadanos 
de Montcada y que los políticos responsables de 
gobernar tienen la obligación de solucionar. Pues 
hasta la fecha, desde el Partido Popular podemos 
asegurar que ni una noticia de todo esto. Lo úni-
co que tenemos es el preborrador de un convenio 

(por cierto, pendiente aún de ser fi rmado), para 
el soterramiento de la línea de tren de Portbou 
pero, teniendo en cuenta la altura política e in-
telectual de la titular del Ministerio competente 
en la materia, ¿qué crédito puede merecer dicho 
convenio? Esperemos que no sea un documento 
para tapar las tan justifi cadas protestas de todos 
los vecinos de Montcada y se acabe convirtiendo 
en un incumplimiento más del actual Gobierno 
de España.

Menys teatre i més sentit nacional
Aquesta Diada Ajuntament, entitats i veïns de Montcada 
amb un acte institucional “celebrarem” la diada nacional 
de Catalunya. Un acte, el sentit del qual a Montcada amb 
els anys ha anat esdevenint més teatral i amb menys sentit 
nacional. 
Enguany Maria Ventura va estar encarregada de fer el ma-
nifest i cal felicitar-la perquè mitjançant el seu passeig per 
la història es va poder recuperar el verdader sentit comme-
moratiu, reivindicatiu i d’afi rmació nacional  que té l’Onze 
de Setembre.
És en aquest marc en que  Esquerra denuncia la contra-
dicció del Partit Popular en participar plenament en una 

jornada de reivindicació dels drets nacionals, alhora 
que la seva actuació política va clarament en contra 
dels interessos de la nació catalana. Des d’Esquerra 
vam fer palesa la nostra indignació renunciant un any 
més a compartir-hi escenari .
Aquesta diada cal compartir-la amb totes les persones 
que viuen a Catalunya, vinguin, d’on vinguin, que són 
conscients que només si Catalunya té més capacitat 
per decidir com volem que sigui el nostre país, po-
drem construir-lo entre tots més just, plural, integra-
dor, solidari i sostenible.
L’Estatut de Núria de 1932, assenyala que “els drets 

d’una nació deriven de la voluntat democràtica dels 
seus ciutadans, emparats per la legislació internacio-
nal que reconeix el dret dels pobles a l’autodetermina-
ció”. Esquerra reivindica en primera instància aquest 
dret: el dret a decidir. La gent decidirà cap on ha de 
caminar la nostra nació. Nosaltres ho tenim clar, tre-
ballarem per aconseguir una majoria social que ens 
dugui cap a l’independència.
1.055 gràcies!

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Nos ens resignem
Avui, Catalunya viu un moment crític. La situació 
de dependència d’un Estat que ens es contrari 
està conduint la nació a la decadència econò-
mica i social, a la impossibilitat de desenvolupar 
polítiques competitives i de benestar, i a l’afebli-
ment dels trets d’identitat cultural i lingüística 
imprescindibles per cohesionar la societat. 
Els intents per reformar l’Estatut polític que evi-
tin aquesta davallada han estat infructuosos i la 
reforma estatutària de 2006 s’ha encallat en el ja 
crònic incompliment per part de les institucions 
de l’Estat espanyol i a l’espera dels pronuncia-

ments d’un Tribunal Constitucional sense garan-
ties d’imparcialitat i al servei de la nació espa-
nyola, que anorrearan l’Estatut.
No ens resignem a la decadència i la desapari-
ció, no volem perdre la dignitat i l’orgull de ser 
catalans, és l’hora del tremp dels homes i les do-
nes lliures i patriotes.
Estem davant d’uns moments on el país neces-
sita solucions. Necessita, entre d’altres, disposar 
d’unes infraestructures que estiguin a l’alçada 
de les nostres necessitats. Cal que el país doni 
resposta a les necessitats que sorgeixen en els 

diferents àmbits : educació, sanitat, economia, 
serveis socials,…
Cal que els estaments polítics, socials i cívics 
responguin amb l’ambició necessària per fer de 
Catalunya una nació que assumeixi les pròpies 
responsabilitats i decisions.
Ara tenim l’oportunitat, entre tots, de construir 
un projecte de futur. 

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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El grup montcadenc Dèria Teatre 
torna als escenaris després d’una 
llarga absència amb Maria, on 
ets? un espectacle de carrer que 
refl exiona sobre el problema del 
maltractament infantil. El punt 
de partida és la relació entre un 
executiu i una jove somniadora 
que, després de viure una intensa 
passió, tenen una fi lla, la Maria, 
un esdeveniment que tindrà con-
seqüències fatals. Amb idea i guió 
originals, la companyia aposta 
per un muntatge transgressor 
que incorpora elements com 
l’aigua i el foc, titelles de grans 
dimensions, xanquers, malabars 
i altres recursos propis de les cer-
caviles i els espectacles de carrer.  
“L’estètica de l’obra –explica el 

director, Marc Capella,– recorda 
el muntatge de Gàrgoles, amb 
una clara infl uència de la Fura 
dels Baus, un dels nostres re-
ferents”. La música, composada 
pel montcadenc Rafa Ruiz ‘Pro-
tozoo’, també esdevé un element 
clau en el dramatisme de l’obra.
Els nou actors del repartiment, 
la majoria noves incorporacions, 

duen a terme un intens treball físic 
i interpretatiu. L’espectacle tindrà 
lloc el 29 de setembre a la plaça 
de l’Església (22h). L’estrena de 
Dèria s’emmarca en la mostra de 
grups de teatre locals que orga-
nitza la Regidoria de Cultura per 
donar a conèixer el teixit teatral 
que existeix a Montcada.
 
Programa. El cicle s’inicia el 22 
de setembre amb el vodevil No 
et vesteixis per sopar (22h) que el 
grup Teatrac va estrenar el passat 
juliol. El muntatge és una diverti-
da comèdia sobre les infi delitats 
d’un matrimoni burgès. L’altre 
espectacle programat, el 30 de 
setembre (19h), és l’adaptació 
de l’obra El diari d’Anna Frank 
que el grup Tea345 va estrenar el 
passat juny a la Unió. Les repre-
sentacions es faran a l’Auditori. 
L’entrada és gratuïta.

>Cultura

TEATRE

Dèria Teatre reapareix després d’un llarg període d’inactivitat amb una obra sobre el maltractament infantil 

Laura Grau  | Montcada

Montcada Ràdio 
convoca el IV Concurs 
de Microrelats  PÀG.  22

L’Escola de Talla i 
Escultura inaugura el 
nou curs  PÀG.  24

El nou muntatge de Dèria Teatre té una clara infl uència de la Fura dels Baus | M.CAPELLA

La Regidoria de 
Cultura vol donar 
a conèixer el teixit 
teatral que existeix a 
Montcada

Tres grups locals protagonitzaran 
el primer cicle de teatre amateur

Nova oferta de 
cursos i tallers 
als centres 
cívics i casals 
de gent gran 

Fins al 28 de setembre estarà 
obert el termini per apuntar-se 
a l’oferta de cursos i tallers dels 
centres cívics i els casals de Gent 
Gran de Montcada. La princi-
pal novetat al Centre Cívic Can 
Cuiàs és que els nens podran fer 
activitats dirigides a la ludoteca, 
els dilluns i els dimecres, i classes 
de reforç escolar els dimarts i di-
jous, de 18 a 19.30h. 
El Casino de Terra Nostra i el 
Centre Cívic l’Alzina ofereixen 
una programació conjunta amb 
propostes creatives, tall i confec-
ció, cuina i noves tecnologies. 
Els dos centres organitzen tallers 
trimestrals sota el lema del Dia 
Internacional de la Salut Mental, 
“Obrint Horitzons”. El Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina 
farà cursos de català, cant coral, 
sardanes, puntes de coixí,  pintu-
ra i teatre i el del Parc Salvador 
Allende posa en marxa tallers de 
marqueteria i musicoteràpia, en-
tre d’altres. El programa l’orga-
nitzen la Xarxa de Dinamització 
i diverses entitats.

Laura Grau | Redacció

Taller de xapes a la Ribera | ARXIU/S.DÍAZ

Anna Riera és Anna Frank al muntatge de Tea345 | S.ROMERO/ARXIU Teatrac va estrenar vodevil el passat juliol | S.ROMERO/ARXIU
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L’oferta de cursos de la Regidoria 
de Cultura per a la nova tempora-
da manté la programació habitual 
en les tres àrees d’expressió, amb 
algunes novetats. En l’àrea d’ex-
pressió corporal hi ha dues noves 
propostes: un curs d’iniciació al 
mètode Pilates –sistema d’entre-
nament físic i mental– els dilluns 
de 17 a 18.30h, i un nou taller de 
teatre, titulat La creació d’un es-
pectacle, adreçat als alumnes que 
hagin fet els cursos d’iniciació al 
teatre i interpretació o, almenys, 
un dels dos. Aquest taller s’im-
partirà els dimecres de 18.30 a 
21.30h. Es mantenen els cursos 
de dansa oriental, ioga, teatre i 
tai-txí. 

Música per ordinador. En l’àrea 
d’expressió musical es posa en 
marxa un nou curs  pensat perquè 
els alumnes facin la seva música a 
través de l’ordinador (els dimarts, 
de 16.30 a 18.30h). La resta de 
l’oferta inclou música per a nens, 
joves i adults; teclat complemen-

tari, guitarra clàssica i elèctrica i 
taller de cant i interpretació. En 
l’àrea d’arts plàstiques i visuals es 
manté la mateixa programació: ta-
llers d’art per a nens i joves, pintu-
ra a l’oli i tècniques mixtes, gravat 
i fotografi a.  Una altra novetat són 
quatre sessions de cuina infantil 
els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre. 
Tots els cursos es fan a la Casa 

de la Vila, amb l’excepció dels de 
fotografi a, que imparteix l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada al 
Centre Cívic de Mas Rampinyo. 
L’oferta es completa amb el curs 
de l’Escola Municipal d’Escultura, 
ubicada a Can Sant Joan. Les ins-
cripcions s’han de formalitzar del 
17 al 28 de setembre, de dilluns a 
divendres, de 16 a 21h.

CURSOS DE CULTURA

Les novetats són el mètode Pilates, 
creació teatral i música electrònica

Laura Grau  |  Montcada

El preu dels cursos, de periodicitat trimestral, oscil·la entre els 50 i els 150 euros

Alumnes del curs de teatre de la temporada anterior fent una classe | SANTI ROMERO/ARXIU

Àlex Santos inaugura una 
exposició a l’Auditori

Del 20 de setembre al 14 d’octu-
bre, l’Auditori acollirà l’exposició 
de pintura d’Àlex Santos, l’artis-
ta que, amb només 30 anys, va 
guanyar la darrera edició del 
Premi de Pintura Juan Ramon 
Masoliver. Nascut a Lleó i afi n-
cat a Barcelona, va aconseguir el 
guardó amb Elektro, una com-
posició monòcroma amb pre-
domini de les formes geomètri-
ques. Aquesta és una constant en 

l’obra de l’artista, molt infl uït per 
l’arquitectura moderna i tendèn-
cies com el minimalisme, l’op-art 
i l’expressionisme abstracte.
La mostra està formada per set 
obres en fusta i tècnica mixta i 
una escultura de ferro i pedra. 
“La majoria les he fet expres-
sament per a aquesta exposició 
però també hi ha creacions del 
2004 i 2005”, ha explicat Santos. 
La inauguració tindrà lloc el 20 
de setembre, a les 20h.

Laura Grau |  Montcada

PINTURA

Àlex Santos, davant d’una de les tel·les de la mostra titulada ‘Neu’ | A.SANTOS

L’artista va guanyar el Premi de Pintura Masoliver 2006
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en 2 minuts...
MONTCADA RÀDIO

Es convoca la quarta edició del 
concurs de microrelats El Basar
El certamen es desenvoluparà entre el mes d’octubre del 2007 i el febrer del 2008

Actuació de L’Espingari a Corbera de Llobregat el passat juliol | SOFÍA REBOREDA

> La Unió engega nous cursos i tallers
La Unió de Mas Rampinyo engega aquest mes de setembre els cur-
sos i tallers de cada temporada. L’oferta inclou activitats per a tots 
els públics. Es faran tallers de punta de coixí, arts decoratives i cur-
sets de cuina per a dones. També hi haurà gimnàstica rítmica, de 
competició i de manteniment, aula de música, teatre i balls de saló. 
Una altra de les activitats anuals que organitza la Unió és l’escola de 
dansa de l’Esbart Dansaire i ball de gitanes del Vallès. Els interessats 
a participar en qualsevol dels cursos o tallers es poden informar al 
telèfon 935 644 050, de dilluns a divendres de 16 a 19h o al web 
la-unio.com | PA

> Exposició de pintura a Can Tauler
Fins al 28 de se-
tembre es pot visitar 
a l’Espai Jove Can 
Tauler una exposi-
ció de pintura dels 
joves montcadencs 
Pau Romero i Carlota 
Pagès, alumnes dels 
cursos d’art de la Re-
gidoria de Cultura. La 
inauguració es va fer 
el passat 12 de se-
tembre. Els autors posen a disposició dels visitants tel·les i pintures 
perquè expressin “el pintor que porten a dins” | LG

SANTI ROMERO

L’Espingari tanca 
la gira d’estiu
Un concert al Centre Cultural de 
Ripollet el 15 de setembre (21h)  
serà la cloenda de la gira que el 
grup d’havaneres L’Espingari ha 
fet aquest estiu. Els membres del 
conjunt destaquen l’actuació a 
Dènia (Alacant) i Frankfurt (Ale-
manya), on va participar al XXè 
Aplec Internacional de la Sarda-
na. Ara el grup està centrat en 
els preparatius de l’acte central 
del seu 25è aniversari el proper 
6 d’octubre | LG

Montcada Comunicació i el pro-
grama El Basar de la Cultura  de 
Montcada Ràdio convoquen la 
quarta edició del Concurs de mi-
crorelats ‘El Basar’. Cada mes els 
autors podran presentar un text 
inèdit en català o en castellà que 
no pot excedir dels 2.000 carac-
ters (amb espais inclosos). El cer-
tamen es desenvoluparà entre el 
mes d’octubre del 2007 i el mes 
de febrer del 2008. Cada mes el 
jurat seleccionarà el millor text, 
que passarà a ser fi nalista, i fi ns 
a un màxim de cinc relats. El 
veredicte es farà públic el segon 
dijous del mes següent de cada 
convocatòria al programa El Ba-
sar de la Cultura, on es podrà es-
coltar una dramatització del relat 
fi nalista del mes.

Recopilatori. La informació tam-
bé es podrà consultar a l’apartat 
de microrelats del web montcada-
radio.com i a La Veu de Montcada i 
Reixac. Els fi nalistes optaran a un 
primer premi de 1.000 euros i un 
segon de 450. Tots els textos for-
maran part d’un volum col·lectiu 

que s’editarà coincidint amb la 
Diada de Sant Jordi i que inclou-
rà un cedè amb els àudios de les 
dramatitzacions emeses per la 
ràdio, tal com es va fer per pri-
mera vegada en l’anterior edició. 
El veredicte fi nal es farà públic el 
mateix dia de la presentació del 
recopilatori.
El jurat està format novament 
pels crítics literaris i escriptors, 
Juan Antonio Masoliver i Sònia 

Hernández, i el crític Fernando 
Valls, especialista en el gènere 
dels microrelats. L’únic canvi de 
les bases, respecte les anteriors 
edicions, és que s’ha reduït de sis 
a cinc mesos la durada del certa-
men, eliminant el mes de març, 
“amb l’objectiu de disposar de  
més temps per editar el llibre, 
que sortirà a l’abril”, ha expli-
cat el gerent de Montcada Co-
municació, Lluís Maldonado.

Laura Grau | Redacció

> El SLC obre el termini de matrícula
Del 17 al 21 de setembre estarà obert el termini per inscriure’s als 
cursos de català per adults que organitza el Servei Local de Català 
(SLC) durant l’últim trimestre d’aquest any. S’ofereixen cursos pre-
sencials, a distància i servei d’autoaprenentatge i diferents nivells 
per a catalanoparlants i no-catalanoparlants. La principal novetat és 
que es farà el curs per l’obtenció del nivell D. Les persones interes-
sades s’han d’adreçar a la seu del SLC, al carrer Domènec Fins, 15, 
4a planta, o al telèfon 935 751 644 | LR

> Amenós actua a la Fira de Tàrrega
L’actor montcadenc Jordi 
Amenós va representar l’es-
pectacle ‘Metàfores terapèu-
tiques’ el 9 de setembre a 
la Fira de Teatre de Tàrrega, 
a l’espai Educat’s, fora de la 
programació ofi cial. Amenós 
ha introduït alguns canvis en 
l’esquema original que com-
bina contes i faules de dife-
rents escriptors amb temes 
musicals que interpreta ell 
mateix acompanyat del mú-
sic Sam Atencia | LG

A l’anterior edició, els textos es van editar en un llibre i un cedè | L. MALDONADO/ARXIU

EDUCAT’S
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FESTES MAJORS

Del 7 a l’11 de setembre Terra 
Nostra va viure la seva festa ma-
jor, que va tenir com a plats forts 
la rebuda al Tren del Fanalet, el 
ball –amb l’orquestra La Secre-
ta– i la Nit Boja,  en la qual van 
participar 150 infants i alguns 
grups teatrals, com el del Grup 
de Dones de Can Cuiàs. El pre-
sident de l’Associació de Veïns de 
Terra Nostra, Miguel Blandino, 
s’ha mostrat satisfet amb la par-
ticipació però considera que “ne-
cessitem més gent implicada 
en l’organització”. La bicicleta-
da popular pels carrers del barri 
va comptar amb 70 participants 
i l’ascens al Turó amb bicicleta 
amb 25, xifres que l’AV valora 
positivament ja que aquest és el 
primer any que es fan. 

Altres actes. La resta del pro-
grama va mantenir el mateix es-
quema que en edicions anteriors. 
Blandino creu que la incorpora-
ció de més veïns a l’organització 
de la festa també pot aportar 

propostes noves al programa.
També destaca la tradicional tro-
bada d’un centenar de puntaires 
a la plaça del poble l’11 de setem-
bre. Durant els dies de la festa, 
el Centre Cívic L’Alzina i el Gran 
Casino van acollir una exposició 
de dibuixos infantils i una altra 
de l’entitat Mans Unides. 

Terra Nostra gaudeix de cinc dies 
d’intensa activitat lúdica i cultural 

Laura Grau | Terra Nostra

L’AV fa una crida a la participació de més veïns en l’organització del programa festiu

Can Cuiàs aposta per un 
programa tradicional

Una cercavila obrirà la Festa Ma-
jor de Can Cuiàs el 14 de setem-
bre (18h). L’AV i la Comissió de 
Festes aposten per un programa 
tradicional amb propostes per a 
totes les edats. La primera nit de 
la festa la pista coberta del Turó 
Blau acollirà una discoteca mò-
bil a partir de les 23h. El 15 de 
setembre el Grup de Joves de 
Can Cuiàs organitza jocs de circ 
i tallers de pintura. Al migdia hi 
haurà la tradicional paella popu-
lar. A partir de les 18h tindrà lloc 

a la pista coberta un dels actes 
més participatius, el festival de 
play-backs. A la nit hi haurà el 
show de varietats, amb el mag 
César Binuesa, els humoristes 
Joan i Miquel i el grup de dansa 
Loyal Dance, format per joves 
del barri. El 16 de setembre els 
trabucaires despertaran els veïns-
que podran esmorzar xocolata i 
participar a la festa de l’escuma. 
A la tarda hi haurà l’actuació del 
grup a capella Inèdit i de sevilla-
nes. La festa clourà amb un cor-
refoc i focs artifi cials a la nit.

Laura Grau | Can Cuiàs

La pista coberta és un dels principals escenaris de la festa | S.ROMERO/ARXIU

Montcada Vella recupera 
la seva festa major

L’Associació de Veïns de Carrete-
ra Vella recupera els dies 15 i 16 
de setembre la seva Festa Major, 
després que l’any passat s’hagués 
d’anul·lar a causa del mal temps. 
El programa festiu començarà el 
15 de setembre a la tarda amb la 
instal·lació d’infl ables i una xo-
colatada. A partir de les 22.30h 
hi haurà ball amb el Trio Fama 
que també farà un petit especta-
cle d’humor. El diumenge 16 de 

setembre s’ha programat un tor-
neig d’escacs, de les 11 a les 13h, 
i una botifarrada popular al mig-
dia. Totes les activitats es faran a 
la Carretera Vella, que es tallarà 
al trànsit. El president de l’AV, 
Adolfo de Dios, ha explicat que 
el programa és “modest però fet 
amb molta il·lusió amb l’objec-
tiu que el veïnat sorti al carrer 
i gaudeixi de la festa”. Propera-
ment es posarà en marxa un curs 
de manualitats al seu local.

‘La hora del gato’ 
actua al Pub 
Boulevard el 22 
de setembre
La banda formada per l’excan-
tant de Celtas Cortos, Antuán 
Muñoz, i el guitarrista Raúl Oli-
var, La hora del gato, farà un 
concert acústic al Pub Boulevard 
de Montcada el 22 de setembre 
(22.30h). El grup, que acaba de 
publicar el seu primer treball, 
barreja el so fl amenc amb la mú-
sica pop. L’entrada costa 6 euros  
i l’aforament estarà limitat a 85 
persones | LG

Laura Grau  |  Montcada

Espectacle infantil programat el dia de la Diada a la plaça del poble | PILAR ABIÁN

El cantant de La hora del gato, Antuán Muñoz, va ser vocalista de Celtas Cortos | HG

La marxa en bici, novetat | AV TERRA NOSTRA
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El centre farà exposicions 
arreu de Catalunya

Divulgar la tasca de l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura 
fora de Montcada, participant 
en exposicions col·lectives i fi res 
relacionades amb aquest ofi ci, és 
el nou camí que vol engegar el 
centre ubicat a Can Sant Joan 
i dirigit pel mestre artesà Luís 
Barbosa. Barbosa va expressar 
aquest desig durant la inaugu-
ració de l’exposició d’escultures 
dels alumnes que va tenir lloc el 
5 de setembre i que va comptar 

amb la presència de representants 
municipals i de la directora gene-
ral d’Artesania Gemma Amat, 
qui va destacar la singularitat 
d’aquest centre a Catalunya. La 
mostra, que es pot visitar fi ns al 
16 de setembre, està formada per 
36 escultures, la majoria en fus-
ta. En el marc de l’inici de curs,  
també es va fer una conferència 
sobre l’escultura en fusta a càr-
rec de l’escultor Juan M. Medina 
Ayllón i una taula rodona sobre 
l’escultura a l’art africà.

Laura Grau |  Montcada

ESCOLA MUNICIPAL DE TALLA I ESCULTURA

La mostra d’escultures que hi ha a l’Auditori es pot visitar fi ns al 16 de setembre | LAURA GRAU

El director, Luis Barbosa, defensa el valor de l’artesania

el retro-visor Silvia Díaz 
  

Al anys 40, un grup de joves va crear un equip amb voluntat, però sense mitjans

Joan Badosa, Pere Balart, Modest 
Artés, Pere Bordes i Salvador Miró, 
entre d’altres, van crear a principi 
dels anys 40 un equip d’atletisme 
que, tot i tenir mitjans rudimenta-
ris, va aconseguir guanyar curses 
importants de l’època. Al 1941, el 
grup que apareix a la imatge es va 
proclamar a Barcelona sots-cam-

pió de Catalunya de la prova de 
relleus 500x10, recorrent un total 
de 5 quilòmetres. L’equip entre-
nava a l’antic camp de futbol del 
carrer Bonavista, sense tècnic ni 
mitjans. Els atletes competien en 
totes les modalitats (cros, jabali-
na, disc) i participaven en curses 
a Sabadell, Terrassa i altres po-

blacions properes. Aquest esperit 
competitiu contrastava amb els 
mitjans de què disposaven: corri-
en amb espardenyes i per la pro-
va de pes agafaven una pedra. 
Aquest article ha estat possi-
ble gràcies a la col·laboració de 
Pere Balart, mort el passat mes 
d’agost. 

Els pioners de l’atletisme local 
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El Valentine jugarà la 
semifi nal de la lliga 
catalana.  PÀG. 27  

La UE Montcada, no 
obté l’ascens a Divisió 
d’Honor.  PÀG. 29 

FUTBOL

El CD Montcada debuta a Primera Catalana 
amb dues derrotes als dos primers partits

El CD Montcada no ha començat 
amb bon peu a la recentment 
aconseguida categoria de Prime-
ra Catalana. Els homes de Luis 
Fernández van perdre els dos 
primers partits de la temporada. 
En el debut, el 2 de setembre a 
l’estadi de la Ferreria, el conjunt 
local va perdre per 1-3 contra 
el Benavent de Lleida. L’equip 
local es va avançar en el mar-
cador a la primera part amb un 
gol de Javi Román. A la represa, 
el rival va remuntar en tan sols 
quatre minuts que van descen-
trar el conjunt montcadenc. Per 
a l’entrenador, Luis Fernández, 
l’equip lleidatà no vam perdre 
els papers en cap moment. “No-
saltres vam ser irregulars i no 
van saber controlar el ritme 
del partit i materialitzar les 
ocasions de gol que vam tenir 
al primer període”.
En el segon matx de lliga, jugat 
al camp del Palafrugell (Baix 
Empordà), el Montcada va cau-
re derrotat per 1-0 amb un gol a 
les acaballes del partit, gràcies a 
un penal considerat dubtós per 
la plantilla verdiblanca. L’equip 
vallesà encara va disposar d’una 
clara ocasió per igualar el mar-
cador als darrers instants de 
l’enfrontament, però la pilota no 
va entrar. “L’equip s’ha deixat 
l’ànima, però de vegades els 
resultats són capriciosos”, ha 
dit Fernández. 

La presentació. El CD Montca-
da va presentar el 25 d’agost la 
nova plantilla davant de l’afi ció 
local en un acte que va aplegar 
unes 900 persones a l’estadi de 
la Ferreria. La directiva, presi-
dida per Antoni Alcalà, va des-
tacar el gran esforç que s’ha fet 
per donar el salt a la nova cate-
goria. En aquest sentit, el tècnic 
va garantir que “la plantilla 
està treballant des del primer 
dia amb molta il·lusió i esforç 
per deixar el club on es mereix 
per la seva història”. Per la seva 

banda, el capità del CD  Montca-
da, Xavi Alonso, va destacar que 
els jugadors donaran sempre el 
màxim per aconseguir els millors 
resultats i va demanar l’ajut de 
l’afi ció: “Tenir el vostre suport 
serà fonamental per complir 
els objectius a la nova catego-
ria”.
El CD Montcada va començar a 
entrenar el 30 de juliol i, al llarg 
del mes d’agost, ha jugat amb di-
versos equips de Tercera Divisió 
per preparar l’entrada a la nova 
categoria de Primera Catalana.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La plantilla del CD Montcada el dia de la presentació de l’equip, que va tenir lloc el 25 d’agost al nou estadi de la Ferreria |  LLUÍS MALDONADO 

>Esports

el web

El web del CD Montcada (cd-
montcada.com) és un referent 
a Catalunya, ja que es troba 
entre els 20 millors, segons la 
Federació Catalana de Futbol. 
El portal recull les principals 
notícies de l’equip, que són 
actualitzades diàriament, a 
més de fotografi es  i la clas-
sifi cació. Altres seccions del 
web són la història del club i 
un link amb el web de l’Escola 
de Futbol Montcada | SA 

Els homes de Luis Fernández van perdre contra el Benavent de Lleida per 1-3 a l’estadi de la Ferreria i, a la jornada següent, al camp del Palafrugell per 1-0

<<

Antoni Alcalà
president  del
CD Montcada

l’entrevista

-Què ha suposat per al club el 
salt a Primera Catalana?
Hem fet un gran esforç per fer 
un bon paper a la categoria. 
Pensem que per fi  hem acon-
seguit el que, per història i re-
nom, Montcada es mereixia a 
nivell futbolístic i ara hem de 
lluitar per mantenir-lo.

Com és el nou equip?
Molt bo, però hem de ser 
conscients que conjuntar 20 
jugadors en un mes és difícil, 
haurem de tenir una mica de 
paciència. Tenim una plantilla 
formada per homes que sa-
ben de jugar a futbol i faran tot 
l’esforç possible per mantenir 
la categoria. Aquest és el nos-
tre principal objectiu.

Què li diria a l’afi ció local?
Que vingui a l’estadi de la 
Ferreria perquè veurà un bon 
espectacle de futbol. La plan-
tilla lluitarà tots els partits per 
deixar el nom de Montcada 
on li correspon. Està clar que 
necessitem el seu suport per 
aconseguir l’objectiu de la 
permanença | LM 

‘Ho donarem tot 
per mantenir la 
nova categoria’
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El conjunt de Segona Regional de la UE Santa Maria disputarà el primer 
partit de lliga el 16 de setembre al camp del Santa Eulàlia de Ronçana. 
L’equip, que ha incorporat força novetats, jugarà aquesta temporada els 
partits a l’estadi de la Ferreria | SA

UE Santa Maria

El bloc de Terra Nostra juga a l’estadi de la Ferreria

El Sant Joan Atlètic debutarà el 
pròxim 16 de setembre al camp 
del Barberà del Vallès en la pri-
mera jornada del Grup Novè de 
Segona Regional. La plantilla, 
dirigida per Fernando Gómez 
‘Cuqui’, s’ha reforçat amb juga-
dors joves: el porter Rubén Tar-
dío, el davanter centre Miguel, 
el migcampista José Ramón i el 
davanter Lorenzo. L’objectiu és 
estar entre els primers classifi -
cats i poder optar a l’ascens de 
categoria. “Volem fer un bon 
equip i no tenir pressions per 
anar millorant dia per dia”, ha 
dit ‘Cuqui’, qui ha avançat que 
podrien haver noves incorpora-
cions en els pròxims dies. 
El cos tècnic reconeix que el 
Grup Novè serà complicat per-
què han entrat prop d’una dese-
na d’equips nous de força nivell 
que encara complicarà més pujar 
a Primera Regional. 
El Sant Joan es va presentar ofi -
cialment davant la seva afi ció el 
passat 9 de setembre en un matx 

amistós contra l’Horta –que va 
venir amb l’equip juvenil– i que 
va acabar amb el resultat contun-
dent a favor de l’equip de ‘Cu-
qui’ de 5-0.

Més canvis. Una altra de les 
novetats importants d’aquesta 
temporada és el retorn del Sant 
Joan Atlètic al camp de futbol del 
barri, renovat recentment amb la 
instal·lació de gespa artifi cial i la 
col·locació de nova il·luminació. 
L’equip de Can Sant Joan jugarà 
els diumenges a les 12h. Segons 
fonts de la directiva, tornar a dis-
putar els matxs al barri està sent 
un revulsiu en la captació de 
socis. “Molts afi cionats han de-
manat tornar a tenir el carnet 
de l’entitat perquè novament 
l’equip jugarà a Can Sant 
Joan”, ha dit el tresorer del club, 
Toni Ortega.
Enguany hi haurà també el derbi 
montcadenc entre el Santa Ma-
ria i el Sant Joan. El primer duel 
serà el 4 de novembre a l’estadi 
de la Ferreria.

FUTBOL. Segona Regional 

L’equip aspira a quedar entre els primers classifi cats del grup

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Una jugada del partit de presentació del Sant Joan | SANTI ROMERO

El Sant Joan es reforça 
en el seu retorn al barri

La Penya 
Barcelonista 
celebra el 33è 
aniversari 

La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac celebrarà el pròxim 
21 de setembre el 33 aniversari 
de l’entitat a un restaurant de 
l’Ametlla del Vallès. L’acte co-
mençarà a les 21h i és prevista 
l’assistència d’alguns represen-
tants del FC Barcelona i de les 
autoritats municipals. La data 
límit d’inscripció és el dia 15.
La Penya Barcelonista és una 
entitat que centra les seves acti-
vitats en el seguiment dels par-
tits del primer equip del Barça. 
L’associació també fa diverses 
sortides al llarg de l’any adreça-
des als socis. Per als més petits, 
la Penya organitza un espectacle 
infantil i una xocolatada. 
La Penya Barcelonista de Mont-
cada també té una secció al barri 
de Terra Nostra. El seguiment 
dels partits es fa al Casino del ba-
rri a través de pantalles gegants de 
televisió. La sala es queda petita 
per veure en acció les estrelles 
del FC Barcelona al llarg de la 
temporada.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL
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El Valentine Montcada es va 
classifi car l’11 de setembre per 
les semifi nals  de la Lliga Catala-
na després de vèncer l’Akasvayu 
Figueres per 88-56 al pave-
lló Miquel Poblet, en el segon 
matx de la lliga de classifi cació. 
L’entrenador, César Saura, ha 
explicat que la clau de la victòria 
va ser l’ambició de l’equip. “El 
conjunt ho tenia tot de cara 
per classifi car-se, però no es va 
confi ar i va sortir a guanyar”, 
ha dit. D’altra banda, el conjunt 
local va guanyar el primer matx 
de l’eliminatòria a la pista del Va-
lls, disputat el dia 9, per 49-64. 
El Montcada va oferir una bona 
imatge, tot i les baixes del pivot 
Cristian Zapata –per gastroente-
ritis– i el base Lluís Curto, que 
encara trigarà dos mesos a tornar 
a les pistes després de la greu le-
sió que va patir la temporada an-
terior. Els jugadors més destacats 

van ser l’aler Jaume Santandreu, 
amb 18 punts i cinc triples de 
cinc intents, i els pivots Albert 
Griso i Jordi Pons, amb 11 i 14 
punts respectivament i 13 i 9 re-
bots cadascú. Per a l’entrenador 
la clau del triomf a Valls va ser la 
bona defensa. 

Objectius. L’entrenador local ha 
explicat que aquesta temporada 
lluitaran per estar entre els pri-
mers llocs de la Lliga EBA, però 
a curt termini, el principal objec-
tiu és classifi car-se per a la fi nal 
de la Lliga Catalana, “l’objectiu 
més immediat és guanyar el 
pròxim partit contra l’Olesa 
per classifi car-nos per la fi nal 
i intentar guanyar-la”. La se-
mifi nal a partit únic es disputa el 
proper diumenge 16 de setembre 
contra el Nexus CB Olesa, en el 
moment de tancar edició encara 
faltava per determinar el lloc i 
hora del matx. 

BÀSQUET MASCULÍ. Lliga Catalana EBA

El conjunt va guanyar el primer matx contra el Valls per 49-64 i el segon davant l’Akasvayu Figueres per un clar 88-56

Sílvia Alquézar/ Núria Sánchez | Redacció

El Valentine va guanyar al pavelló Miquel Poblet contra el Figueres per 86-55  |  SANTI ROMERO

El Valentine Montcada es classifi ca 
per la semifi nal de la Lliga Catalana

El Valentine 
escalfa motors 
per debutar a 
Primera

El Valentine femení ha començat 
a preparar la nova temporada a 
la categoria de Primera Catalana, 
assolida en la campanya anterior. 
El conjunt local, que segueix di-
rigit per Beni López, ha incorpo-
rat sis jugadors i està pendent de 
poder ampliar la plantilla amb 
dos fi txatges més en les prope-
res setmanes. La principal pre-
ocupació de l’entrenador local 
abans que comenci la competició 
és conjuntar l’equip “perquè hi 
ha moltes cares noves”. El Va-
lentine ha disputat dos partits 
amistosos, contra el Sant Gerva-
si va guanyar de manera àmplia i 
davant del Sagrat Cor va perdre 
per només quatre punts. 
L’entrenador espera poder fer 
un bon paper en una categoria 
que ha defi nit com a “dura i 
molt complicada, amb rivals 
de gran qualitat”. El Valentine 
jugarà el primer matx de lliga el 
29 de setembre contra l’Olot a la 
pista coberta.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET FEMENÍ

Ja està tot a punt perquè el CFS 
Montcada comenci una nova 
temporada, de nou a la Primera 
Nacional A. El club que presi-
deix Eusebio Carrero, que can-
via de patrocinador i enguany 
s’anomenarà Game’s Gallery 
Montcada, afronta el repte 
d’intentar tornar a la Divisió de 
Plata amb un projecte renovat. 
El tàndem tècnic que formaven 
Carlos Leandro i Ramon Ferrés 
s’ha trencat i aquest últim ha as-
sumit la direcció en solitari. Res-
pecte als jugadors, només conti-
nuen Javi, Marc Sala, Miguelito 
i els germans Solana, Emilio i 
Jaime. 

Incorporacions. Entre els nous 
fi txatges, destaquen el retorn 
de Raúl Serrano, que torna al 
pavelló Miquel Poblet dos anys 
després de marxar. També torna 
a casa Eric, que l’any passat juga-
va al fi lial del Marfi l Santa Colo-
ma. Bon coneixedor del planter 
del FC Barcelona, Ferrés ha in-

corporat dos exjugadors blau-
granes com el tancament Blai 
Mariscal i l’ala pivot Natan. Les 
altres novetats són el tancament 
Javier Carnota (Marfi l) i els dos 
ala tancament Sergio Oruj (Ri-
pollet) i Javier Grimaldos (Man-
resa). Amb Javi, lluitaran per un 
lloc a la porteria Víctor Monroy 
(Gavà) i Rubén (Marfi l). El jove 
del planter David Jiménez com-
pleta l’equip amb el que també 
ha estat fent la pretemporada el 
juvenil Mario Litrán. 
El Game’s Gallery Montcada va 
començar els seus entrenaments 
el passat 20 d’agost i, en aquest 
temps, ha jugat quatre amisto-
sos. Va perdre el primer matx 
a la pista de l’Andorra (4-1), va 
guanyar el Sant Andreu (3-2) i 
a l’Escola Pia (2-4) i en el darrer 
matx de pretemporada, el con-
junt va guanyar 3-5 al Manresa. 
El primer partit de la temporada 
per als locals, que enguany juga-
ran al Grup Sisè, serà el pròxim 
15 de setembre al Miquel Poblet 
contra el Sineu, a les 18.30h. 

FUTBOL SALA. Primera Nacional A

El tècnic Ramon Farrés, la temporada passada segon de Carlos Leandro, dirigeix un projecte que té molts jugadors nous

Rafa Jiménez  |  Redacció 

L’FS Montcada s’anomena enguany Game’s Gallery Montcada |  SANTI ROMERO

El Game’s Gallery Montcada inicia 
un nou camí cap a l’ascens a Plata 

<<

R. Ferrés
tècnic del
CFS Montcada

l’entrevista

‘L’objectiu és fer 
un grup que jugui 
bé a futbol sala’

-Satisfet amb el grup que 
s’ha format?
És el que s’ha pogut fer amb 
el temps que hem tingut. A 
tothom li hauria agradat tenir 
l’equip de l’any passat, però 
aquest grup li posarà moltes 
ganes.

Missatge per a l’afi ció. Quin 
és l’objectiu?
L’objectiu és anar partit a par-
tit. No sabem com respondrà 
un equip tan jove a Primera.

Com veu el Grup Sisè?
És un grup més competitiu 
que el Cinquè. A Catalunya, 
els equips juguen un futbol 
sala més atractiu.

Quins seran els rivals més 
forts?
Corbera, Vilassar, Inca i Ca-
net.

Com afronta aquest repte en 
solitari?
M’encanta estar a Montcada, 
i estic il·lusionat. Afrontem un 
projecte diferent i el meu ob-
jectiu és formar un grup que 
jugui bé | RJ 
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El montcadenc Salva Puig ha 
fi txat pel Valladolid per a les 
pròximes tres temporades. El 
lateral, que els últims tres anys 
ha jugat al FC Barcelona, s’ha 
mostrat molt il·lusionat amb la 
incorporació al club castellà, on 
espera adaptar-se ràpid al seu sis-
tema de joc i poder sumar algun 
títol. Durant la seva etapa amb la 
samarreta blaugrana, el jugador 
local va guanyar una Lliga ASO-
BAL i una Copa d’Europa.

La selecció. Puig, de 27 anys, 
també és internacional amb la 
selecció espanyola. Una lesió 
pocs dies abans del Mundial 
d’Alemanya, a principi d’any, 
el va deixar fora del combinat 
estatal. Una vegada recuperat, 
però, ha continuat participant 
en diversos partits amistosos del 
conjunt d’Espanya. El lateral 
montcadenc espera poder seguir 
tenint la confi ança del selecciona-
dor cara a la pròxima temporada 
en què hi haurà competicions 
importants com l’Europeu i les 
Olimpíades de la Xina.
Salva Puig va començar jugant 
a handbol als equips inferiors de 
La Salle Montcada i després va 
passar al planter del BM Grano-
llers fi ns debutar a la Lliga ASO-
BAL. També va jugar un any a 
Alemanya. 

El montcadenc 
Salva Puig fi txa 
pel Valladolid 
per tres anys
Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL

Finalment, el director tècnic de 
La Salle Montcada, Pablo Ca-
marero, s’ha fet càrrec també 
de la direcció del primer equip, 
que juga a la Lliga Catalana. 
L’entrenador reconeix que no 
era la seva intenció inicial: “Hem 
arribat tard al mercat i el que 
hem trobat no ens ha interess-
at”, ha indicat Camarero.
Pel que fa a la plantilla, La Salle 
manté la mateixa de la tempora-
da anterior amb les dues úniques 
baixes d’Evángel i Marc Nava-
rro. Respecte les incorporacions, 
l’equip montcadenc ha recuperat 
el primera línea Manel Gámiz i ha 
pujat diversos jugadors juvenils. 
“En un parell d’anys voldríem 
renovar els més veterans”, ha 
manifestat Camarero. Dins del 
capítol de fi txatges, també podria 
tornar Òscar Sanfelipe, el màxim 
golejador de les últimes tempora-
des, una incògnita que quedarà 

desvetllada en els propers dies.

Aspiracions. La competició de la 
Lliga Catalana agrupa els clubs 
catalans d’handbol més potents. 
El tècnic afi rma que enguany vo-
len ser ambiciosos i estar a dalt: 
“Ens agradaria barallar-nos 
per les primeres posicions”. 
La Salle debutarà el pròxim 23 
de setembre a les 12.45h contra 
La Salle Bonanova al pavelló 
Miquel Poblet, coincidint amb 
la presientació ofi cial de l’entitat.
L’horari de partit es manté res-
pecte la temporada anterior, serà 
els dissabtes, a les 20h.
Pablo Camarero també ha vol-
gut remarcar que els principals 
esforços del club se centraran 
en la potenciació dels conjunts 
cadets de l’entitat. “Hem de 
cuidar molt el planter perquè 
és el futur del nostre club”, ha 
explicat el director tècnic, qui 
reconeix que el fet d’haver de 

compaginar aquesta tasca amb 
la d’entrenador del sènior A ani-
rà en detriment de la primera: 
“Ens haurem de repartir més 

la feina per arribar als objec-
tius que la junta directiva s’ha 
marcat a principi d’aquesta 
temporada”.  

HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana 

La Salle masculí jugarà el primer partit de la competició el 23 de setembre contra La Salle Bonanova al pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La Salle jugarà novament a la màxima categoria de l’handbol català |  SANTI ROMERO

El director tècnic Pablo Camarero 
entrena també el primer equip 

La Salle ISTE  manté el mateix 
bloc de la temporada anterior. 
L’única nova incorporació és la 
jugadora local Marta Muñoz 
que, per temes d’estudis, va 
abandonar l’equip durant un 
any. Pel que fa  a la competició, 
enguany La Salle jugarà la Lli-
ga Catalana. L’entrenador, Juan 
Manuel Fernández, ha explicat 
que cal treballar dur degut a l’alt 

nivell de la competició: “Hau-
rem d’entrenar molt perquè la 
Lliga Catalana és molt dura”, 
ha manifestat el tècnic. 

Patrocini. Per la seva banda, la 
constructora ISTE ha renovat 
el contracte de patrocini per a 
dos anys més. Amb motiu de la 
renovació, el conjunt estrenarà 
equipatge i xandall aquesta tem-
porada 2007-2008.

Núria Sánchez  |  Redacció

La constructora ISTE ha renovat el contracte de patrocini dos anys més  |  SANTI ROMERO

HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle manté el bloc de 
la campanya passada

El lateral Salva Puig |  SÍLVIA ALQUÉZAR
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> Nous èxits en tir amb arc  
El Club Can Piqué de tir amb arc ha tornat a sumar nous 
triomfs, ara al Campionat de Catalunya, amb dianes de dues 
dimensions, amb dues medalles d’or i quatre de plata | SA

CAN PIQUÉ

La UE Montcada no ha pogut 
arrodonir la temporada amb 
l’ascens a la Divisió d’Honor 
al Campionat d’Espanya per 
equips, disputat entre el 15 i el 
19 d’agost a l’Auditori Can Bal-
sach de Sabadell. L’equip local 
–format pel gran metre búlgar 
Radek Kalod i els mestres inter-
nacionals Jaime Cuartas, Arturo 
Vidarte i José M. Hernando– va 
acabar a la tercera posició empa-
tat a 16 punts amb el segon clas-
sifi cat, el Barberà, que va pujar 
a la màxima categoria gràcies al 
millor coefi cient en el sistema de 
desempat. “S’ha jugat molt bé 
i hem presentat batalla fi ns al 
fi nal, però el nivell era molt 
alt”, ha dit el president de la 
UE Montcada, Jaume Izquierdo, 
qui ha lloat els jugadors pel seu 
esforç. El Montcada, que sortia 
quart en el rànquing de potencial  
mig d’ELO, va debutar amb un 
triomf contra el Batalla d’Irún 
per 3-1, però a la tercera ronda 
va encaixar l’única derrota del 
torneig contra el Sabadell –el 

campió– per 1’5 a 2’5. A l’última 
ronda es va arribar amb un tri-
ple empat entre els clubs que 
fi nalment van ocupar els tres 
primers llocs. El conjunt local va 
fer taules a 2 contra el Barberà, 
el segon.

Nova temporada. La Unió Es-
cacs Montcada ja ha començat a 

planifi car la nova campanya. El 
club reforçarà el primer equip –el 
campió de Catalunya de Divisió 
d’Honor de les dues últimes tem-
porades– amb la incorporació 
dels grans mestres Marc Narciso 
i Víctor Vehí en substitució del 
gran mestre cubà Juan Borges 
i el mestre internacional Omar 
González. 

ESCACS. Campionat d’Espanya per equips 

Els locals van acabar tercers, empatats a 16 punts amb el Barberà, que va pujar

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els jugadors de la UE Montcada en una partida del Campionat d’Espanya |  UE MONTCADA

La UE Montcada es queda a les 
portes de l’ascens a Divisió d’Honor

CAÇA 

Mas Duran acollirà el dia 23 la 
setena edició de la Fira del Caçador

La Societat de Caçadors el Tordo 
de Montcada i Reixac organitza 
el 23 de setembre la setena edi-
ció de la Fira del Caçador, que 
tindrà lloc als terrenys de Mas 
Duran. L’entitat local ha reduït 
l’esdeveniment de dos a un únic 
dia i ha traslladat la data de juliol 

a fi nal de setembre “per aug-
mentar el nombre de visitants, 
que enguany esperem que si-
guin uns 3.000”, ha indicat el 
president, Juan Pozas. 
La Fira, que es farà de 8 a 15h, 
inclourà una vintena de carpes 
sobre complements de caça, 
una exhibició de gossos i una 

demostració de tiradors. També 
hi haurà, a les 10h, la inaugura-
ció ofi cial a càrrec de les autori-
tats i la tradicional missa a Sant 
Hubert. La Fira del Caçador de 
Montcada estarà dedicada al pre-
sident de la Federació Catalana 
de Caça, Domènec de Vargas, 
mort recentment.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà, amb seu a Can Sant Joan, 
ha fet el cim del Montblanc. 
L’expedició local, que va comptar 
amb el suport econòmic de 
l’Associació de Comerciants del 
barri, va arribar al punt més alt 
d’Europa el 6 d’agost. L’ascenció 
es va desenvolupar sense inci-

dents per part dels cinc muntan-
yers que van pujar els 4.810m.: 
Cristian Cruz, Daniel Aranda, 
Jaime Ramírez, Javier Artero i 
Miguel A. López, amb el suport 
logístic de Marina Gutiérrez. La 
pujada a la muntanya dels Alps 
francesos s’emmarca dins les ac-
tivitats que el CEAV ha fet per 
celebrar el seu 40è aniversari.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

MUNTANYISME

El CEAV puja al Montblanc 
per celebrar els 40 anys
Els comerciants de Can Sant Joan han subvencionat l’expedició 

Dos dels components del CEAV a dalt del Montblanc amb el cartell dels patrocinadors |  CEAV

Comerciant, si et 
vols anunciar a

La Veu truca’ns
i t’informarem

625 601 107
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L’Ajuntament de Montcada 
i Reixac està remodelant 
les pistes de petanca del 
parc del Turó Blau de Can 
Cuiàs. Les obres tenen un 
cost aproximat de 44.000 
euros i consisteixen a cons-
truir quatre pistes i canvi-
ar el sentit de les mateixes 
per millorar les condicions 
d’il·luminació solar i condi-
cionar-les per complir amb 
els reglaments esportius 
vigents. L’execució dels 
treballs va a càrrec de l’em-
presa Aldecoa 2.000 SL. 
La secció de petanca forma 
part de l’Associació Espor-
tiva Can Cuiàs des de la 
temporada passada. 

Altres millores. L’Ajunta-
ment ha aprofi tat el període 
de vacances d’estiu, en què 
no hi ha activitat esportiva, 
per fer altres reformes a di-
verses instal·lacions espor-

tives de la ciutat. Després 
de la col·locació de gespa 
al camp de futbol de Can 
Sant Joan, l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha substituït l’enllu-
menat de l’equipament per 
un altre més modern que 

ofereix llum blanca. D’al-
tra banda, l’IME també 
està fent una renovació in-
tegral dels vestidors situats 
a la part baixa de les grades 
de la pista coberta. A més, 
també s’estan fent nous ves-
tidors exteriors al CEIP El 

Viver. El president de l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure i regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), ha indi-
cat que “aquesta actuació 
era molt necessària per 
donar més cobertura als 
veïns i entitats del barri”.

Remodelació de les pistes de 
petanca del parc de Can Cuiàs
El camp de futbol de Can Sant Joan estrena enllumenat i es renoven els vestuaris de la pista coberta 

Núria Sánchez  |  Redacció

IME. Instal·lacions

La darrera actuació realitzada al camp de futbol de Can Sant Joan és la col·locació d’enllumenat |  SANTI ROMERO

L’IME ofereix el mateix 
programa de cursos 
en la nova temporada

ZONA ESPORTIVA CENTRE

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per a 
les propostes que es faran a 
la Zona Esportiva Centre. 
El programa ofereix cursos 
d’activitat física –que s’im-
parteixen dilluns, dimecres 
i divendres– i els cursos 

de balls de saló, country 
i tai-txí, que tindran lloc 
dimarts i dijous. Per for-
malitzar les inscripcions, 
els interessats es poden 
adreçar a les instal·lacions 
de l’IME (Tarragona, 32) 
de dilluns a dijous, de 9 a 
13h, i de 17 a 19h, i els di-
vendres, de 9 a 13h.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’IES Montserrat Miró ha 
creat l’associació esporti-
va escolar del centre, que 
s’emmarca en el Pla Català 
d’Esport a l’Escola que 
impulsa el Departament 

d’Educació i la Secretaria 
General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya. 
L’AEE Montserrat Miró  
donarà suport als equips 
participants a la lliga es-
colar: 3 conjunts de futbol 

sala –2 infantils i 1 cadet–, 
2 de corfbol –1 infantil i 
1 júnior– i 1 de bàsquet 
infantil. D’altra banda, 
l’AEE també organitzarà 
competicions a l’hora del 
pati, cursos de hip-hop i 
sortides i excursions els 
caps de setmana. 
L’objectiu de l’entitat és 
incrementar l’oferta d’ac-
tivitats i cursos. Entre les 
propostes hi ha cursos 
d’expressió, introducció 
a les arts marcials o ac-
tivitats d’aventura com 
l’esquí. D’altra banda, 
l’AEE Montserrat Miró 
i Vilà també vol crear un 
mitjà de comunicació pro-
pi –revista, pàgina web o 
blog– per informar de les 
novetats i les activitats que 
es duen a terme durant el 
curs. Les incripcions ja es 
poden tramitar al centre 
docent.
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Es crea l’Associació Esportiva 
Escolar Montserrat Miró i Vilà

ESPORT ESCOLAR

Els equips de corfbol tindran el suport de l’AEE Montserrat Miró | SANTI ROMERO

Una de les activitats que segueix és el curs de country  | SANTI ROMERO

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organit-
za el 16 de setembre una 
nova sortida del calendari 
del programa Montcada 
Camina. Els participants 
sortiran des del col·legi La 
Salle i arribaran fi ns al ja-
ciment de Les Maleses, a 
la Serralada de Marina. La 
sortida serà matinal i co-
mençarà a les 9h a l’escola 
i clourà cap les 14h.
D’altra banda, el Cim,  amb 
la col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re  (IME), va organitzar el 
2 de setembre una sortida 
amb bicicletes BTT pels 
voltants de Montcada. 
Una trentena de veïns va 
participar a l’excursió, que 
va recórrer diferents car-
rers del municipi.

EXCURSIONISME

Núria Sánchez  |  Redacció

en 2 minuts...

>Augment de participació a l’estiu
Les activitats esportives d’estiu organitzades per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) han comptat enguany 
amb la participació de 2.279 persones entre totes les 
propostes. La festa anual de cloenda va tenir lloc el pas-
sat 19 de juliol a la plaça Lluís Companys, a la qual van 
assistir més de 800 infants. Una de les propostes més 
destacades i amb més acceptació entre els nens i nenes 
va ser un simulador de vent. Per la seva banda, la parti-
cipació al Casal Esportiu de l’IME ha estat de 300 infants 

de diferents edats  | NS

> Preparació del nou curs esportiu
La lliga escolar organitzada pel Consell de l’Esport Es-
colar de Montcada i Reixac (CDEM), l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) i les AMPA de les escoles 
han començat amb els preparatius per a la temporada 
2007-2008. Les inscripcions es van obrir el passat 12 
de setembre, coincidint amb l’inici de les classes, i es 
tancaran el 27 de setembre. Enguany es mantenen les 
disciplines tradicionals: multiesport, psicomotricitat, 
futbol sala, bàsquet, handbol i corfbol | NS

> Inscripcions a la lliga d’hivern 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) ha obert les 
inscripcions per a la lliga d’hivern de futbol-7. La com-
petició es trasllada a l’estadi de la Ferreria. Per apun-
tar-se cal dirigir-se a les ofi cines de l’IME (Tarragona, 
32) i la quota costa 1.200 euros per equip. L’IME es-
pera que el nou equipament sigui un reclam i s’apuntin 
més equips | NS

El simulador de vent va tenir molt bona acceptació |  SANTI ROMERO

Sortida de 
BTT pels 
voltants de 
Montcada
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Els conjunts júnior A i B 
del CB Montcada s’han as-
segurat des del principi de 
lliga una plaça a la categoria 
Preferent A i al Campionat 
de Catalunya B, respecti-
vament. La classifi cació, 
una fi ta històrica en la tra-
jectòria del club, s’ha acon-
seguit després de vèncer 
tots els partits disputats a la 
fase per assolir la categoria 
de Preferent. L’equip júni-
or A va participar al Grup 
Quart amb el CN Terrassa, 
la UE Montgat, l’Almeda i 
el CB Igualada. El conjunt 
local va acabar primer de 
grup amb quatre victòries. 
En el primer matx va gua-
nyar el Terrassa per 81-77, 
en el segon partit va vèncer 
per un clar 70-101 l’Iguala-

da i, en el tercer, els locals 
van guanyar el Montgat 
70-67. En el darrer matx, 
el Montcada va tornar a 
endur-se la victòria davant 
l’Almeda per 74-83. Per la 
seva banda, el júnior B –al 
Grup Tercer– va assolir la 
classifi cació per a la catego-
ria Preferent de primer any. 
El conjunt local va guanyar 
el primer matx contra el 
Collblanc per 55-77 i va 
vèncer el segon partit con-
tra el CB Argentona per 
79-77. 
D’altra banda, aquests 
dos conjunts i els cadets 
A i B comencen el dia 15 
les competicions: es tracta 
dels equips que disputen el 
Campionat de Catalunya 
no sènior. La resta comen-
çaran a l’octubre.

Els júniors jugaran des del 
principi a la màxima categoria
Els dos conjunts del CB Montcada van guanyar els quatre partits de la fase de classifi cació
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CB MONTCADA

El júnior A s’ha classifi cat per jugar a la categoria de Preferent | SANTI ROMERO

La Salle farà la presentació 
ofi cial el 23 de setembre

El Club Handbol La Salle 
Montcada farà la presenta-
ció ofi cial dels nous equips 
el 23 de setembre al pave-
lló Miquel Poblet. L’acte 
començarà amb la disputa 
de partits d’exhibició en-
tre els equips del planter, 
continuarà amb la presen-
tació i les fotos ofi cials i 
fi nalitzarà amb el primer 
partit ofi cial del sènior A, 
que jugarà contra La Salle 
Bonanova a les 12.45h. El 
club compta enguany amb 
quatre equips de base i tres 
a l’escola. El planter està 
format per un infantil mas-
culí, dos cadets masculins 
i un cadet femení. D’altra 
banda, l’Escola compta 
amb dos benjamins mascu-
lins i un benjamí femení. El 
coordinador esportiu del 
planter, David Moratona, 
ha fet una crida a tots els 
nens i nenes de Montcada 
a jugar a handbol: “Volem 

convidar tots els interess-
ats a provar l’handbol i 
apuntar-se a l’escola”. El 
club recorda que l’Escola 
d’handbol és oberta a tot-
hom que vulgui practicar 
aquest esport al municipi. 

Per la seva banda, La Sa-
lle compta aquest any amb 
un nou director tècnic de 
l’entitat. Es tracta de Pablo 
Camarero, que també serà 
l’entrenador del sènior 
masculí A.

Enguany el club només comptarà amb un conjunt infantil |  SANTI ROMERO
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CH LA SALLE MONTCADA

L’EF Montcada presenta 
novetats per a la tempora-
da 2007-2008. El club ha 
reestructurat la part tècnica 
i compta amb dos coordi-
nadors per obtenir una mi-
llora qualitativa. El fi ns ara 
coordinador, José Manuel 
Arjona, s’encarrega de la 
direcció de la base, des dels 
patufets fi ns els benjamins. 
Per la seva banda, Carlos 
Depares  és el nou coordi-
nador de l’Escola, encarre-
gant-se de la direcció tèc-
nica de les categories més 
grans. Per la seva banda, 
el nou president és Antoni 
Trias, que substitueix en el 
càrrec a José Hernández.

Presentació. D’altra banda, 
l’entitat ja coneix la data 
de la presentació ofi cial. 
El club celebrarà l’acte el 
dia 12 d’octubre a  l’estadi 
de la Ferreria. Enguany, 
l’escola compta amb 15 

equips de futbol de les se-
güents categories: patufets, 
prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil i 
dos quips de futbol sala de 
les categories cadet i juve-
nil. A l’acte, es realitzaran 
les fotografi es ofi cials de 

tots els equips i la conjunta 
de l’entitat. La presentació 
estarà presidida per la nova 
junta de l’Escola i compta-
rà amb la presència de les 
autoritats municipals. La 
celebració és oberta a tot-
hom que vulgui assistir.

El cadet A jugarà enguany la categoria de Primera Divisió |  SANTI ROMERO
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EF MONTCADA

L’Escola presenta novetats a 
la part tècnica i presidència 

El CFS Montcada 
engega motors per a 
la nova temporada
El Club de Futbol Sala 
Montcada ha començat a 
preparar la nova tempo-
rada. Els set conjunts del 
planter de l’entitat van co-
mençar la pretemporada 
el passat 3 de setembre. El 
club ha informat que ja ha 
fi xat la data de la presen-

tació.L’acte se celebrarà el 
dia 29 de setembre, a les 
18.30h, al pavelló Miquel 
Poblet. Després de la pre-
sentació de tots els equips, 
es disputarà el matx del 
Grup Sisè de Primera Na-
cional A entre el primer 
equip del CFS Montcada 
i l’FS Ripollet. 
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CFS MONTCADA

El club fa una crida als nens i nenes de Montcada per apuntar-se a l’EscolaEl club presentarà els equips el proper 12 d’octubre a l’estadi de la Ferreria

Una jugada de la temporada passada del benjamí A |  SANTI ROMERO



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Xavier Borràs
Captivat pel cor. Xavier Borràs és un cardiòleg especialista en lesions valvulars que fa més de 
25 anys que treballa a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Porta el cas d’uns 1.400 malalts, dels 
quals assegura que coneix a tots. El facultatiu, que fa 20 anys que viu a Montcada perquè es va ca-
sar amb una montcadenca, també cardiòloga, compagina l’atenció als pacients amb la investigació 
i la docència com a professor a la facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
A Xavier Borràs li agrada practicar amb l’exemple i gairebé cada dia fa una mica d’esport per 
mantenir-se en forma i cuidar la salut. Li encanta sortir amb bicicleta i caminar, dues pràctiques 
esportives que s’alegra de poder fer sense haver de sortir del municipi perquè –destaca– té moltes 
zones verdes. Es considera un montcadenc plenament integrat a la vida de la ciutat. Des de fa tres 
anys és el vicepresident de La Salle d’handbol, sent el responsable de comunicació i organització.

“Aparcar el cotxe una mica  
lluny és bo per a la salut”

Per què es va fer cardiòleg?
La medicina sempre m’ha agra-
dat. Quan vaig acabar la carrera, 
volia fer cirurgia cardíaca, però no 
va sortir cap plaça durant molts 
anys i vaig escollir la cardiologia. 
És una especialitat on es pot fer 
molt. Tothom li té por al cor, però 
es pot fer molt per prevenir les se-
ves patologies i, després, també hi 
ha tractaments molt efi caços.
I tenim un cor millor o pitjor que 
abans?
D’entrada, ens preocupem més i, 
en general, ens cuidem més que 
abans. Però ara tenim, per exem-
ple, estrés, que els nostres avis no  
sabien què era. Els pacients s’han 
de preocupar de la seva salut a 
base de prevenció. És recomana-
ble fer una mica d’exercici i se-
guir la dieta mediterrània.
La seva professió té moments 
molt durs, però també hi deu tenir 
d’altres de gratifi cants. Se’n recor-

da d’alguna anècdota en especial?
No s’oblida mai la primera vegada 
que se’t mor un pacient, sempre et 
ve al cap si podies haver fet alguna 
cosa més per ell. Pel que fa als mo-
ments bons, me’n recordaré sempre 
d’un senyor de 86 anys que el vam 
operar del cor, tot va sortir bé i, 
quan ja estava recuperat, em va pre-
guntar si podia prendre la viagra.
Vostè  també dóna classes a la Facul-
tat de Medicina de l’UAB. Què inten-
ta transmetre als seus alumnes?
Els dic que no tot s’ensenya a la 
universitat. A part del temari, és 
molt important el contacte amb 
els malalts. No podem veure mai 
els pacients com a enemics. Po-
saré un exemple. Si un matí tens 
40 persones a visitar i una deixa 
de venir, no podem pensar quina 
sort que tenim perquè, si no s’ha 
presentat, és perquè potser li ha 
passat alguna cosa. Tinc el cos-
tum de trucar per telèfon a tots 

els meus pacients que no han 
vingut a la visita. Estic portant 
uns 1.400 malalts valvulars i els 
conec a tots. 
La sanitat pública al nostre país té 
bona salut?
És bona, hi ha gent d’Europa que 
ve aquí expressament a tractar-se. 
Tenim una bona sanitat pública. 

La medicina socialitzada és fan-
tàstica perquè arriba a tothom, 
però té el risc de la burocràcia.
I de les llistes d’espera, què 
n’opina?
En medicina hi ha un axioma: la 
demanda és infi nita. Les llistes 
d’espera les trobem a les malalties 

degeneratives com operacions de 
pròtesis, cataractes, galindons 
o hèrnies, però no hi ha llistes 
d’espera per tractar un càncer.
A Montcada, des de fa uns mesos, 
disposem de dos ambulatoris. Què 
li sembla?
Molt bé! L’assistència primària 
a la ciutat està ben dissenyada. 
Potser el que s’hauria d’intentar 
millorar és l’accés públic al CAP 
Les Indianes, a Pla d’en Coll, per-
què queda una mica allunyat del 
nucli urbà. El problema de Mon-
tcada és la falta d’especialistes, ja 
que ens hem de desplaçar a Bar-
celona.
Fa 20 anys que viu a Montcada. 
Li agrada?
Sí, em sento montcadenc, tot i que 
encara em faig una mica d’embolic 
amb qui pertany a cada família de 
les de tota la vida (riu). Ara, par-
lant seriosament, hi ha pocs po-
bles que tinguin tanta zona verda 

com aquest. És ideal per caminar 
o anar amb bicicleta ja que es po-
den fer molts quilòmetres sense 
sortir del terme municipal. 
Què milloria de la ciutat?
L’estructura circulatòria. Penso 
que l’Ajuntament hauria de dissen-
yar un model de mobilitat pensada 
per als ciutadans i no pas per als 
cotxes. Hem d’obligar els nostres 
polítics a què poguem caminar 
més. Aparcar el cotxe una mica 
més lluny és bo   per a la salut.
Per què col·labora amb La Salle 
Montcada?
El meu fi ll juga a handbol i sem-
pre procuro integrar-me al màxim 
allà on estic. Intento donar un 
cop de mà, tot i que jo no he es-
tat jugador d’handbol. El que sí 
volem transmetre des de l’entitat 
és la fi losofi a de practicar algun 
esport, molt important per a la 
salut i per al desenvolupament 
dels infants.    

L’assistència primària 
a Montcada és força 
bona. Ara ens faltaria 
tenir els especialistes 
a la nostra ciutat

 SANTI ROMERO

Cardiòleg


