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Un motiu d’alegria del primer dia de classe és el retrobament amb els companys | SANTI ROMERO

Una exposició de carrer
convida a refl exionar 
sobre  el civisme i la
convivència PÀG. 14

L’Estatut i el fi nançament 
autonòmic centren l’acte 
de l’Onze de Setembre al 
municipi PÀG. 6

La crisi econòmica afecta empreses locals La crisi econòmica afecta empreses locals 

El Kursaal obre 
amb l’obra 
‘Maria, on ets?’ 
de Dèria Teatre

L’obra es va estrenar al centre | PILAR ABIÁN

CULTURA

PÀG. 19
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L’inici de les classes per als infants 
del futur col·legi públic de Mas Du-
ran, encara en construcció, i l’habi-
litació d’una segona aula de P-3 al 
Mitja Costa són dues de les novetats 
més destacades del nou curs escolar, 
que va arrencar el 15 de setembre 
amb un increment notable d’alum-
nes d’infantil i primària.

Arrenca un nou
curs escolar amb 
augment d’alumnes 
i centres en obres

Tres fàbriques del Pla d’en Coll –Tyco, Aisa i Incofl uid– plantegen tancar o reduir les seves plantilles PÀG. 3

SILVIA DÍAZ

L’antiga Intorsa plegaL’antiga Intorsa plega
La direcció de Daicolorchem anuncia que tancarà la planta de la Ribera a data del 30 de novembre PÀG. 3

> ELS TREBALLADORS D’AISA FA 3 MESOS QUE NO COBREN> ELS TREBALLADORS D’AISA FA 3 MESOS QUE NO COBREN

El nou equipament de Can Sant 
Joan s’integra aquesta tempora-
da a la programació d’especta-
cles de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament que alternarà 
aquest espai amb l’Auditori Mu-
nicipal del carrer Major. La pro-
gramació del Kursaal arrenca el 
26 de setembre amb l’especta-
cle de carrer Maria, on ets?, del 
grup Dèria Teatre, que s’inclou 
a la II Mostra de grups de teatre 
amateurs Montcada a escena.

El club d’escacs
ja és equip de Divisió
d’Honor PÀG. 25
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La direcció de Daicolorchem, 
empresa dedicada a la pigmen-
tació, va anunciar el 9 de setem-
bre la seva intenció de tancar la 
fàbrica de Montcada a data del 
30 de novembre. La fi rma, amb 
capital japonès, va assegurar al 
comitè d’empresa que buscarà 
una solució “ràpida i amisto-
sa” per als 65 empleats de la 
planta, situada al carrer de les 
Aigües, a la Ribera. 
Fonts del comitè han explicat 
que la factoria arrossega les con-
seqüències de la crisi del sector, 
provocada especialment per la 
competència externa que ha su-
posat l’entrada al mercat de paï-
sos con l’Índia o la Xina i que, 
des de fa dos anys,  té pèrdues. 
De tota manera, la decisió de 
la direcció “ha sorprès els tre-
balladors per la immediatesa 
amb que volen tancar”, ha in-
dicat les mateixes fonts. 

Ara, direcció i comitè han obert 
un procés de negociació. La pri-
mera reunió va ser el dia 15 i 
els responsables de la fi rma van 
presentar un informe econòmic 
a través del qual justifi caven les 
pèrdues que han impulsat el 
tancament. El dia 22 hi haurà 
una nova trobada.
L’antiga fàbrica Intorsa, actual-
ment Daicolorchem, es va fun-
dar als anys 40, amb el nom In-
termedios Orgánicos. Bona part 
de la plantilla actual de la fàbri-
ca és de Montcada i Reixac. 

03

>Actualitat

CRISI EMPRESARIAL

Daicolorchem anuncia el tancament de la 
planta de Montcada per al 30 de novembre
La direcció ha presentat un informe al comitè d’empresa en el qual justifi ca la clausura de la fàbrica per les pèrdues econòmiques dels darrers dos anys

El personal espera rebre 
en breu la proposta 
d’indemnitzacions per 
part de la direcció de    
la fi rma japonesa

Silvia Díaz | Redacció

Daicolorchem es troba ubicada des de la dècada dels anys 40 al barri de la Ribera, entre els blocs de pisos i el parc de les Aigües, i compta amb una seixantena de treballadors | SANTI ROMERO

Els gairebé 40 de treballadors de 
l’empresa Aisa, situada al polígon 
del Pla d’en Coll, no cobren des 
del juny. L’1 d’agost, la direcció 
va presentar concurs de creditors i 
ara el futur de la fi rma, dedicada a 
l’ebenisteria i especialment al mo-
biliari de cuina, està en mans dels 
administradors. El personal d’Aisa 
–empresa que porta més de 45 
anys a Montcada– acudeix cada 
dia al seu lloc de feina, però no hi 
ha treball efectiu.
Els empleats han explicat que la 
situació els ha agafat per sorpresa 
perquè durant els darrers mesos, 
malgrat que la crisi al sector immo-
biliari ja era una realitat, s’havia 
treballat força i, fi ns i tot, la direcció 

havia anuciat al personal projectes 
de futur. “Creiem que la direcció 
ha aprofi tat la crisi per actuar 
així, perquè l’empresa tenia 
benefi cis”, ha dit el president del 
comitè d’empresa, Juan José Tribal-
dos. El futur dels empleats és incert 
i tampoc no saben quan rebran els 
salaris endarrerits.

Inclofl uid. Aquesta empresa, de-
dicada a la fabricació de cobertes 
i façanes industrials, ha presentat 
concurs de creditors per la con-
juntura econòmica en què es troba 
actualment. El director general de 
la fi rma, Carles Vila, ha explicat 
que els motius que l’han portat a 
aquesta situació són la davallada 
del sector immobiliari, els impagats 

i l’augment a gener del 2008 d’un 
40% de la matèria primera, l’acer.  
L’empresa està elaborant un pla de 
viabilitat econòmica, que podria 
afectar alguns dels seus 43 treballa-
dors de la fi rma. També es propo-
sa la venda de part de l’accionariat 
a altres fi rmes.

Reestructuració a Tyco. A principi 
de setembre, la multinacional Tyco 
va anunciar un pla de reestructu-
ració que afecta totes les plantes 
catalanes. Tot i que l’empresa asse-
gura que aposta per convertir la de 
Montcada –al polígon del Pla d’en 
Coll– en un centre d’estampació 
punter a Europa, el reajustament 
podria suposar l’acomiadament de 
69 treballadors d’un total de 389. 

Els afectats per la mesura són els 
operaris vinculats laboralment a 
la planta de Berga, que tancarà 
a mitjan del 2009 per traslladar 
l’activitat productiva a Hongria i la 
República Txeca.
L’empresa ha justifi cat la decisió 
per una reestructuració operativa. 
Des dels sindicats, però, s’ha re-
butjat la proposta. “La decisió és 
només econòmica, per guanyar 
més; les plantes funcionen i hi 
ha feina sufi cient per continuar 
com fi ns ara”, ha assegurat Ma-
rio Salinas, portaveu de la secció 
de CCOO. De moment, encara 
no s’han decidit mobilitzacions, a 
l’espera de veure si Tyco ofereix 
alternatives com prejubilacions o 
recol·locacions.

La crisi castiga més empreses locals
Silvia Díaz | Pla d’en Coll

COMIATS I REESTRUCTURACIONS
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L’alcalde creu que la crisi s’ha de combatre 
amb inversió pública i reduint la despesa

“Les inversions previstes per 
l’Ajuntament en els propers 
mesos es continuaran duent a 
terme malgrat la crisi econòmi-
ca”. Així ho ha confi rmat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), qui 
també ha explicat les mesures so-
bre les quals el govern està treba-
llant a nivell intern per pal·liar la 
dràstica reducció d’ingressos que 
hi ha hagut en aquest exercici i que 
ha estat motivada, en gran part, per 
l’espectacular descens de les llicèn-
cies urbanístiques i les plusvàlues 
–al voltant del 70%. Segons ha dit 
l’edil, el govern ja està aplicant les 
directrius de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya i del PSC que, 
entre d’altres accions, inclouen con-
gelar els sous dels càrrecs electes.
Arrizabalaga ha dit que el pro-
per exercici estarà marcat per 
l’“austeritat” i ha assegurat que ja fa 
mesos que l’Ajuntament està fent un 
control exhaustiu de la despesa or-
dinària. Malgrat que es preveu que 
la crisi no començarà a remetre fi ns 
al 2010, l’edil ha volgut llençar un 
missatge d’optimisme i ha confi r-
mat que “les inversions públiques 
en col·laboració amb l’empresa 
privada es mantindran perquè 
aquesta és la millor manera de 
combatre l’actual conjuntura”. 
Arrizabalaga és conscient que 

aquest any el pressupost es tancarà 
amb dèfi cit però ha afi rmat que 
això no afectarà els serveis ni les 
prestacions socials del Consistori. 
L’edil també s’està reunint aquest 
dies amb representants d’algunes 
de les empreses que han anunciat 
el seu tancament o la reducció de 
plantilla.

Decàleg del PPC. Congelar els sous 
i la targeta visa de l’alcalde i dels 
regidors, suprimir els càrrecs de 
confi ança i els viatges institucionals 
i reduir les despeses en propagan-
da i protocol són algunes de les 
mesures que el PPC proposarà en 
el proper Ple al govern local per 
afrontar la crisi. Eva García, com 
a portaveu del grup municipal, va 
presentar el 9 de setembre les pro-
postes del seu partit, un decàleg 
d’actuacions que es concentra en 
dos eixos principals: l’austeritat en 
la despesa pública i la sostenibilitat 
en les fi nances municipals.
García va acusar el govern 
d’“amagar el cap sota l’ala” i 
de no fer polítiques de xoc davant 
l’actual conjuntura. “Ens preocu-
pa que l’alcalde i els regidors no 
presentin iniciatives al respecte”, 
va dir. Per a l’alcalde, “les propos-
tes del PPC no són cap novetat 
donat que la majoria són les que 
l’Ajuntament ja està aplicant”.

REACCIONS POLÍTIQUES

El PPC, amb dos regidors en l’oposició, presentarà un decàleg de propostes d’actuació al Ple per fer front a l’actual conjuntura econòmica

Pilar Abián | Montcada

els testimonis

Eduardo Piñero, taxista 
“Ara hi ha menys feina. 
I quan hi ha crisi, del pri-
mer que la gent prescin-
deix és del taxi. A més, 
hem patit la pujada dels 
carburants”

“El taxi, a més, ha patit 
la pujada del carburant”

Antonio Ortega, Mercat 
“La crisi és el que ens 
faltava per portar-nos 
al tancament. La gent 
està deixant de venir i 
el 33% de les parades 
estan tancades”

“La crisi ens està 
abocant al tancament”

Jesús González, MCC 
“A la gent li costa més 
anar a comprar. Com-
para més que mai la 
qualitat i el preu. A l’hos-
ta  leria, la clientela ja no 
surt tant a sopar fora”

“La gent compara més 
que mai qualitat i preu”

M. Cruz Moyano, atura-
da “Des del desembre 
del 2007 he treballat 
només dos mesos. Ara, 
amb la crisi, costa molt 
trobar feina i som més 
els que en busquem”

“Ara, som més els que 
busquem feina”

Amadeo Díaz, cotxes 
“És la pitjor crisi que 
he viscut. Abans es 
venien vehicles tot ter-
reny; ara, amb el canvi 
fi scal, ja no. Les vendes 
han caigut un 30%”

“Les vendes de cotxes 
han caigut un 30%”

Promoció Econòmica doblarà el servei 
d’acollida per atendre més usuaris
El servei de Promoció Econòmica 
té previst doblar l’atenció persona-
litzada als aturats per poder aten-
dre el creixement de demanda que 
s’ha detectat després del període de 
vacances a causa de la crisi. El tan-
cament d’algunes empreses o la re-
ducció de plantilles –sobretot en els 
sectors de la construcció i dels ser-
veis– ha fet créixer sensiblement el 

nombre de desocupats al municipi 
molts dels quals s’adrecen al servei 
per rebre assessorament sobre ofer-
tes laborals. “Nosaltres no som 
una agència de col·locació, el que 
fem és ajudar els usuaris a fer cur-
rículums i a preparar entrevistes 
de feina, també els posem en con-
tacte amb les empreses locals que 
necessiten personal”, ha explicat 
el regidor de Promoció Econòmica, 

Joan Carles Paredes (CiU), tot afe-
gint que davant l’actual conjuntura, 
“el departament farà el possible 
per donar una bona atenció als 
usuaris”. A la seu del departament 
–Alt de Sant Pere, 73–, els aturats 
que s’incorporen a la Borsa de tre-
ball diposen d’una sala amb ordina-
dors i diaris per fer la recerca de feina 
i d’un telèfon des d’on poden trucar 
per concertar entrevistes.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

A les ofi cines de Promoció Econòmica, els usuaris poden consultar les ofertes laborals amb la premsa i Internet i fer servir el telèfon | SANTI ROMERO
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>Notícies Setembre verd amb la 
Setmana de la Mobilitat i 
activitats de natura. PÀG. 9

Desestimada en Ple la moció 
de reprovació d’Esquerra 
contra l’alcalde. PÀG. 8

NOU SERVEI

El Consistori millora l’atenció ciutadana 
amb la posada en marxa del telèfon 010 
Inicialment les consultes s’atendran de dilluns a divendres, però es preveu ampliar-les també als caps de setmana

L’Ajuntament ha posat en mar-
xa aquest mes el telèfon 010 per 
atendre les consultes telefòniques 
sobre el municipi que vulgui fer 
la ciutadania, així com informa-
ció sobre tràmits i agenda. El 
servei, que va entrar en funcio-
nament el dia 15, està operatiu 
de dilluns a divendres, de 10 a 
14h i de 17 a 19h, tot i que la vo-
luntat del Consistori és ampliar-
lo a curt termini també als caps 
de setmana.  

Pas endavant. “El 010 signifi ca 
un avenç cap a l’atenció multi-
canal –via telèfon, mòbil i web– 
que tots els ajuntaments hauran 
d’oferir al 2010 en compliment 
de la llei d’accés electrònic”, va 
apuntar la presidenta de l’Àrea 
Interna, M. Carme Porro (PSC), 
qui el 9 de setembre va presentar 
el nou servei d’atenció ciutadana 
acompanyada de l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i de la ge-
rent de l’empresa que el gestiona, 
CatserveisXXI, Remei Gómez. 

L’edil també va afegir que la 
posada en marxa d’aquesta lí-

nia permetrà descongestionar 
la centraleta del Consistori i 
d’altres departaments munici-
pals. L’alcalde, per la seva ban-
da, va destacar el treball que fa 
l’Ajuntament per transmetre el 
màxim d’informació a la ciutada-
nia: “L’OAC és un dels serveis 
més valorats pels montcadencs 
i el 010 contribuirà a millorar 
l’atenció que donem avui dia, 
ja que estalviarà desplaçaments 
als usuaris que, via telèfon, po-
dran resoldre els seus dubtes”.

Preu de la trucada. El cost del ser-
vei serà de 39 cèntims per l’esta-

bliment de trucada i de 5 cèntims 
per minut (més IVA) una xifra 
que, en opinió de l’Ajuntament, 
no és elevada ja que l’usuari rebrà 
una resposta immediata a la seva 
consulta. “Fins ara, en no ha-
ver-hi un telèfon centralitzat, 
el ciutadà que volia resoldre 
un dubte igualment pagava la 
trucada i sovint havia d’espe-
rar una estona fi ns contactar 
amb el departament correspo-
nent i satisfer la seva deman-
da, cosa que ara no passarà”, 
ha explicat Porro.
El 010 no només atén les consul-
tes dels usuaris d’àmbit munici-

pal també canalitza la recollida 
de queixes i suggeriments. “Així 
mateix, les operadores ajuda-
ran a resoldre dubtes sobre 
com navegar pel web montca-
da.cat”, va explicar la gerent de 
CatserveisXXI. 
La voluntat de l’Ajuntament és 
que progressivament el 010 in-
corpori nous serveis, com cana-
litazar la rebuda i l’enviament 
d’informació a través de missat-
ges de mòbil. Amb la posada en 
marxa del 010 desapareix el telè-
fon 902 270 370 que fi ns ara in-
formava dels tràmits que es fan 
a l’OAC.

El 010 atendrà les 
consultes municipals 
i també canalitzarà la 
recollida de queixes i 
suggeriments

Pilar Abián | Montcada

L’alcalde, acompanyat per la regidora de l’Àrea Interna, a l’esquerra, i la gerent de CatserveisXXI durant la presentació del 010 | PILAR ABIÁN

Reunió de la 
Plataforma pel 
soterrament de 
la línia C-2

La Plataforma Tracte Just-Sote-
rrament Total ha convocat una 
reunió informativa per al dia 25 
de setembre a l’Abi, a les 19.30h, 
per donar compte de la situació 
actual del soterrament de la línia 
de Portbou al seu pas per Mont-
cada i Reixac.
El dia 17, membres del col·lectiu 
es van reunir amb el govern mu-
nicipal per reempendre les con-
verses i els regidors i el col·lectiu 
van decidir enviar una carta 
conjunta a la secretaria general 
d’Infraestructures i a la Delega-
ció del Govern per tal que els 
informin de l’estat de la qüestió 
i també demanant a les adminis-
tracions que el projecte no es de-
mori. El portaveu de la Platafor-
ma, Jaume Relat, ha explicat que 
el responsable de Foment a Bar-
celona, Jordi Prat, li ha comuni-
cat personalment que “els estudis 
que està realitzant l’empresa 
Idom per redactar el projecte 
executiu van a bon ritme”. 

Darrers esdeveniments. Al novem-
bre del 2007, l’Ajuntament, la 
Generalitat i l’Adif van signar el 
conveni a través del qual les tres 
administracions es comprometien 
a dur a terme el projecte de so-
terrament de la línia de Portbou. 
Paral·lelament, la Plataforma 
va decidir passar a segon terme 
perquè entenia que havia de ser 
l’Ajuntament qui encapçalés el 
seguiment dels acords signats. El 
col·lectiu va decidir aleshores no 
dissoldre’s però sí baixar la inten-
sitat del seu treball.

Silvia Díaz | Redacció
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ONZE DE SETEMBRE

Diada reivindicativa sobre la reforma 
del fi nançament en el marc de l’Estatut 
La presidenta de la Fundació Cultural, Núria Cervera, va ser convidada com a representant de la societat civil

El debat sobre el fi nançament i 
el desenvolupament de l’Estatut 
van centrar els discursos fets en 
el marc de la celebració institu-
cional de la Diada a Montcada 
i Reixac, el primer a càrrec de 
l’alcalde, el socialista César Arri-
zabalaga, i el segon protagonitzat 
per la presidenta de la Fundació 
Cultural, Núria Cervera, convi-
dada enguany per l’Ajuntament 
com a representant de la societat 
civil. Tots els portaveus munici-
pals –a excepció d’Esquerra, que 
un any més va declinar la invi-
tació– i una trentena d’entitats 
van participar en l’ofrena foral 
a l’escultura La força de la terra 
del mestre artesà Luis Barbosa 
a la plaça de l’Església,  en un 
acte que va comptar amb prop 
de 300 persones i que va ame-
nitzar amb diferents actuacions 
musicals la violoncel·lista Ana 
Moreira, professora del Conser-
vatori Professional de Música de 
Badalona.

Context actual. Després de la his-
sada de la senyera a càrrec d’un 
policia local i un mosso d’esqua-
dra, l’alcalde va parlar sobre 
l’actual context polític econòmic 
i social i va reivindicar l’aplica-
ció del nou Estatut i la dotació 
de més recursos per a les admi-

nistracions locals. “L’Estatut i 
la reforma del fi nançament 
no es poden demorar més”, 
va dir l’edil tot afegint que 
“Catalunya necessita un trac-
te just i els ajuntaments un fi -
nançament adient a les seves 
necessitats per a la prestació 
dels serveis públics”.
En el seu torn, Núria Cervera 
–qui ha estat gran part de la seva 
vida vinculada a l’àmbit cultural 
del municipi–, va fer un discurs 
punyent reclamant que l’Estat 
central no posi pals a les rodes 

al desenvolupament de l’Estatut 
i va fer una crida a la societat 
civil perquè no es resigni a ac-
ceptar una retallada del text que 
va aprovar el Parlament: “Hem 
de recuperar l’autoestima i 
hem de reaccionar com a ciu-
tadans; no podem esperar que 
tot ho facin els polítics, nosal-
tres també hem de fer sentir la 
nostra veu”. 
Després dels discursos institucio-
nals les entitats van fer les seves 
ofrenes fl orals i l’acte va cloure 
amb el Cant dels segadors.

Pilar Abián | Montcada

L’alcalde, César Arrizabalaga, acompanyat dels portaveus del PSC, ICV-EUiA, CiU i PPC, en el moment de fer l’ofrena fl oral | JOSÉ M. RUBIO

La CAL reivindica 
poder viure 
plenament
en català

“Volem viure plenament en 
català”. Aquest és l’eslògan de 
la pancarta que va encapçalar la 
marxa de torxes que, per segon 
any consecutiu, va organitzar el 
10 de setembre, coincidint amb la 
vigília de la Diada, la Coordina-
dora d’Associacions per la Llen-
gua (CAL) de Montcada, entitat 
que reivindica i difon la llengua i 
la cultura catalanes. Una vintena 
de persones va prendre part en la 
iniciativa, que va recórrer des de 
la plaça Lluís Companys fi ns a la 
plaça de l’Església. La responsa-
ble de la CAL a Montcada, Mar-
ta Serra, va reivindicar el prota-
gonisme del català a nivell social 
i cultural: “Volem difondre la 
llengua i la cultura i arribar al 
màxim de gent possible”. 

Lluís Maldonado | Montcada

Es ven. Casa a Pla d’en Coll amb 3 habitacions, 
un d’elles amb vestidor, golfes, jardí i pàrquing.
Tel. 649 490 676. Preu aprox: 512.000 euros.
Regalo. Un sofá de tres plazas, de 2 m. de llarg, 
90 d’alt i 90 d’amplada i una butaca. Tot en bon 
estat. Tel. 630 122 180.
Venc. Piano. Preu: 500 euros. Tel. 630 122 180.
Se alquilan. Plazas de pàrquing en Montcada 
Centro. 100 euros al mes. Tel. 639 123 761.

Se alquila. Despacho de 60 m2 en Montcada 
Centro con sala de espera, teléfono, fax i 
internet. En perfecto estado. Tel. 639 123 761.
Es lloga. Casa a Vilanova de Bellpuig (Lleida), 
reformada a l’estil rústic.Tel. 610 693 103.
En venda. Casa a Vallgorguina. 8 habitacions, 
3 menjadors-cuina, 3 banys, 1 aseo, garatge 2 
places i traster. 670.000 euros. Tel. 696 991 817.
Se vende. Solar de 300m2 con casa en Terra 

Nostra. Cerca de estación. Precio: 300.000 (50 
m.) Tel. 649 339 073.
Es lloga o es ven. Plaça de pàrquing gran. Carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 
Places de parquing. Lloguer per a motocicleta. 
Venda o lloguer per a cotxe. Av. Catalunya. Molt 
bon preu. Tel. 664 123 571 / 93 575 04 29.
Se traspasa. Pescadería en Montcada Centro, 
totalmente equipada. Tlf: 637 743 472.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Participants a la marxa, amb torxes | LM

Núria Cervera, durant el seu discurs | LM Pintada al Ripoll 
de l’Assemblea 
de Joves

L’Ajuntament no cursarà denúncia 
contra l’Assemblea de Joves per ha-
ver fet una pintada a la llera del Ri-
poll, ja que no ha estat realitzada a 
la via pública, sinó en un espai que 
pertany a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). En cas que aquesta 
administració iniciï un expedient 
sancionador, el Consistori aportarà 
l’informe redactat per la Policia Lo-
cal que va demanar la identifi cació 
als autors del mural. El col·lectiu va 
fer la pintada la vigília de la Diada 
sota el lema “Defensem la terra” i 
havia informat de l’acció a l’ACA, 
però no a l’Ajuntament, com també 
és preceptiu.

Pilar Abián | Redacció

Pintada feta per l’Assemblea de Joves | A. JOVES

Dones mortes fi ns al 16 
de setembre a Espanya 
víctimes de la violència 
masclista. 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

67

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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30 ANYS DE CONVERGÈNCIA

CiU es reivindica com 
una força política amb 
coherència i sentit comú
La formació inicia els actes de celebració en el marc de la Diada

Convergència Democràtica (CDC) 
està d’aniversari a Montcada i Rei-
xac. Coincidint amb la vigília de 
l’Onze de Setembre, la formació 
nacionalista va donar el tret de 
sortida als actes de celebració dels 
30 anys amb l’actuació del grup 
d’havaneres montcadenc l’Espin-
gari, a la plaça de l’Església.
El portaveu de la coalició al mu-
nicipal, Joan Maresma, va fer de 
mestre de cerimònies teixint un 
discurs sobre la contribució que 
durant aquestes tres dècades ha fet 
Convergència al municipi: “Hem 
servit sempre al nostre país i a 
la nostra ciutat amb responsabi-
litat, coherència i, sobretot, amb 
sentit comú”. Maresma també va 
fer un breu balanç de la tasca que 
durant vuit anys està fent com a 
membre del govern municipal. 
“La nostra aportació ha estat 
decisiva i hem contribuït a aug-
mentar la qualitat de vida de la 

ciutadania amb nous equipa-
ments i nous serveis”, va dir el 
líder nacionalista.

Calendari festiu. Les havaneres 
van ser el primer acte festiu pro-
gramat per CDC en els actes de 
commemoració de l’efemèride, 
que està previst dur a terme des 
d’ara i fi ns a fi nal d’any.

Lluís Maldonado | Montcada

Maresma va dir davant del públic assistent a les havaneres que l’aportació de la coalició nacionalista al govern local ha estat decisiva | FOTOS: L. MALDONADO

l’apunt

Felip Puig reclama un canvi de govern a la Generalitat
per fer front a l’actual moment històric que viu Catalunya

El secretari general adjunt de Convergèn-
cia, Felip Puig, va dir l’Onze de Setembre 
a Montcada que Catalunya viu un mo-
ment decisiu tant a nivell econòmic com 
social i que necessita de l’impuls d’un 
nou govern a la Generalitat després del 
que considera “una nefasta gestió del 
tripartit”. Puig es va mostrar confi at que 
Catalunya superarà l’actual situació de 
crisi econòmica: “Aquest país ha sortit 
endavant de pitjors crisis”, va sub ratllar. 

El líder convergent va adreçar aquestes 
paraules als més de 200 assistents a la 
paella popular per a militants i simpatit-
zants de la formació de Montcada i Reix-
ac, Cerdanyola i Ripollet que es va fer a 
la pista coberta del CEIP Elvira Cuyàs de 
Mas Rampinyo. A l’acte també va inter-
venir el president de CDC a la localitat, 
Joan Carles Paredes. A la foto Puig, amb 
Maresma i Paredes, conversant amb els 
assistents al dinar | LM
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PLE DE JULIOL

L’alcalde supera la moció presentada 
per Esquerra amb l’abstenció de CiU
Arrizabalaga qualifi ca el debat plenari de “linxament” i afi rma que complirà la resolució que dicti la Generalitat sobre les obres fetes a casa

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va superar en l’últim Ple 
abans de les vacances d’estiu una 
moció de reprovació presentada 
per Esquerra –amb dos represen-
tants en l’oposició– en fer-se pú-
blic que al 1997, quan era regidor 
d’Urbanisme, va ampliar la super-
fície útil del seu domicili, tot i ser 
un habitatge de protecció ofi cial.
El text no va prosperar malgrat 
comptar amb el suport dels qua-
tre edils d’ICV-EUiA i els dos del 
PPC, ja que el grup del PSC –for-
mat per nou membres– va votar 
en contra i el soci de govern CiU 
–amb quatre edils– es va abstenir. 
Durant el debat de la moció, els 
grups de l’oposició van coincidir 
a criticar el govern per no haver-
los facilitat la llicència d’obres tra-
mitada per l’edil i, en particular, 
l’actuació d’Arrizabalaga, per no 
haver donat explicacions amb 
celeritat. També van posar de 
manifest les contradiccions ex-
pressades en els comunicats pú-
blics fets per l’edil i el seu grup 
a l’hora d’argumentar els mo-
tius pels quals va fer les obres. 
“Aquesta moció no pretén 
atacar l’alcalde sinó dignifi car 
la política”, va dir la portaveu 
d’Esquerra, Marta Aguilar. Eva 
García (PPC) va recordar que 
“un càrrec públic ho és les 24 

hores del dia i no pot separar 
la vida pública de la privada”. 
En la mateixa línia, el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
va dir que, tot i tractar-se d’una 
qüestió personal, “el càrrec  polí-
tic l’obliga a donar exemple i a 
assumir responsabilitats”. 

Disculpes públiques. Malgrat les 
crítiques i les peticions de dimis-
sió expressades per l’oposició, els 
grups en el govern no van modi-

fi car el vot que ja havien anunciat 
prèviament. El portaveu de CiU, 
Joan Carles Paredes, va al·legar 
que “dimitir seria una mesura 
desafortunada i desmesurada, 
ja que l’alcalde ha demanat 
disculpes i els fets segueixen el 
seu curs administratiu”.
El portaveu del PSC, Jordi Cli-
ment, no va dubtar a defensar el 
seu líder. Durant la seva interven-
ció, l’edil va dir que l’Alcaldia es 
guanya a les urnes i va criticar que 

l’oposició “hagi contribuït a di-
fondre l’expedient sancionador 
contra l’alcalde tot i tractar-se 
d’un document privat”.
Arrizabalaga va tancar el debat 
qualifi cant de “linxament” les 
crítiques rebudes durant el debat. 
L’edil va demanar novament dis-
culpes i es va comprometre pública-
ment a acatar el dictamen fi nal de 
l’organisme competent.“Compliré 
amb la resolució que dicti la Ge-
neralitat”, va afi rmar.

El públic va omplir la sala de plens per assistir a la sessió en què l’oposició demanava la dimissió de l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC) | L. GRAU

Pilar Abián | Montcada

Desestimades 
les al·legacions 
sobre el futur
IES M. Miró
El Ple va desestimar el recurs de 
reposició presentat per veïns del 
passatge Costa Brava contra la 
cessió de la fi nca municipal ubi-
cada al Pla d’en Coll, on actual-
ment hi ha la pista d’atletisme, 
al Departament d’Educació i 
Universitats de la Generalitat 
de Catalunya per al trasllat de 
l’IES Montserrat Miró. Els veïns 
al·legaven aspectes relatius al ni-
vell de contaminació acústica de 
la fi nca, la proximitat a la infra-
estructura viària i l’afectació del 
solar per l’autopista C-33 i pro-
posaven una ubicació alternativa 
per al centre educatiu | LG

Els terrenys de 
davant del pavelló 
ja són  municipals
El Ple de juliol va aprovar l’ex-
propiació de cinc parcel·les de te-
rreny ubicades al Pla d’en Coll, 
davant del pavelló municipal 
Miquel Poblet, per un import 
total de 148.500 euros després 
d’arribar a un acord amb els 
diferents propietaris. Les cinc 
parcel·les ocupen una superfície 
de 1.750 m2 i s’utilitzen sovint 
per a la celebració d’actes popu-
lars. A partir d’ara, el Consistori 
estudiarà a quin ús es poden des-
tinar, en funció de les necessitats 
del municipi | LG
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L’Ajuntament s’afegeix un any 
més a la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, que en 
aquesta edició pretén conscien-
ciar sobre les bones pràctiques 
mediambientals. Del 22 al 26 de 
setembre, els alumnes de sisè de 
primària dels col·legis Turó, Vi-
ver i Font Freda  desenvoluparan 
a classe una de les activitats inclo-
ses en una guia elaborada per la 
Generalitat. Aquesta iniciativa la 
coordina el Servei de Medi Am-
bient del Consistori. 
La participació en aquest progra-
ma dóna peu a optar a un pre-
mi convocat a nivell català, que 
consisteix en un viatge a la Vall 
de Núria per a la classe que hagi 
presentat el millor projecte am-
biental. D’altra banda, a través 
d’una campanya publicitària que 
es fa arreu de Catalunya i que es 
podrà veure també a Montcada, 
la Setmana de la Mobilitat reco-
manarà a la ciutadania l’ús del 
transport públic perquè suposa 
un estalvi energètic, una contri-
bució a l’entorn i una major segu-
retat en els desplaçaments.

Activitats de natura. Després del 
parèntesi de l’agost, les activitats 
de natura que coordina Medi 
Ambient es reprenen al setembre 
amb dues propostes dedicades al 
coneixement dels ocells. El dia 
20 al matí tindrà lloc una jornada 

d’observació d’aus migratòries i 
rapinyaires a la serralada de Ma-
rina, en concret, el turó de Les 
Maleses. El mes de setembre és 
una bona data per a l’observació 
de les espècies que travessen el 
cel en direcció nord-sud, buscant 
llocs per passar l’hivern. La dura-
da de l’activitat és de dues hores 
i mitja aproximadament. 
El dia 27 es farà una nova jorna-

da d’anellament científi c d’ocells, 
al riu Besòs, que compta amb el 
suport de l’Associació per la con-
servació de l’entorn i la recerca 
(ACER). Totes dues activitats 
són gratuïtes, però cal fer la ins-
cripció prèvia al Servei Medi Am-
bient (segona planta de l’edifi ci 
de l’Ajuntament) de 9 a 14h, o 
bé enviar un correu electrònic a 
l’adreça cmarcos@montcada.org. 

Tres escoles participaran als actes 
de la Setmana de la Mobilitat 

MEDI AMBIENT

Les dues activitats de natura previstes al mes de setembre es dediquen a l’estudi de les aus

Silvia Díaz | Redacció

Sis plafons amb text i imatges expliquen des d’aquest estiu la història, la 
fl ora i fauna i les infraestructures i recorreguts al voltant del riu Besòs i el 
seu entorn. El material l’han elaborat l’Ajuntament i la Diputació de Bar-
celona i s’ha col·locat al llarg del recorregut del riu pel municipi. Un dels 
cartells recomana quatre itineraris a dur a terme al voltant del riu: el turó 
de Les Maleses, el camí de la font de l’Alzina, el sender GR-92 des de 
Montcada fi ns a Sant Jeroni de la Murtra (Santa Coloma de Gramenet) 
i el del Ripoll fi ns a Sabadell. També des d’aquest estiu s’ha completat 
la senyalització vertical del Ripoll, a iniciativa del Consell Comarcal i dels 
municipis per on passa el riu. El projecte compta amb un recorregut de 
40 quilòmetres, que comença a Sant Llorenç Savall i acaba a Montcada, 
on desemboca el Ripoll al Besòs | SD

> Plafons sobre la fauna i la fl ora del Besòs
PILAR ABIÁN
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OBRES PÚBLIQUES

Lexalcalde 
Escorihuela 
mor als 75 anys 
L’exd i r igent 
del PSUC i 
alcalde de 
M o n t  c a d a 
entre el 1982 
i el 1983, 
A gus tí Escorihuela, va morir 
l’11 d’agost als 75 anys a 
conseqüència d’una afec-
ció al pàncrees. Escorihuela 
va ser membre fundador de 
CCOO i va formar part del 
primer govern municipal 
democràtic com a regidor 
de Cultura entre el 1979 i el 
1982, any en què l’escissió 
del PSUC i el PCC va fer que 
ocupés l’Alcaldia | LM 

Felipe San Andrés fa 100 anys > Águilas celebra el Dia de Montcada
La ciutat murciana d’Águilas va viure el 24 d’agost el Dia 
de Montcada i Reixac, festa que s’emmarca en el programa 
d’actes que ambdós municipis organitzen periòdicament amb 
motiu de l’agermanament que els uneix des de l’any 2002. 
Enguany la celebració, organitzada pel Centro Aguileño amb 
el suport de l’Ajuntament, va consistir en l’actuació del grup 
d’havaneres Els Cremats, de Calella de Palafrugell | LG

Mor l’hostalera 
Roser Pladevall, 
de Ca la Roser
L’ h o s t a l e r a 
Ro ser Pla-
devall, del 
conegut res-
taurant Ca 
la Roser de 
Terra Nostra, va morir el 20 
d’agost a l’edat de 86 anys 
a causa d’una embòlia. Pla-
devall va dedicar tota la seva 
vida al negoci que van posar 
en marxa el 1939 els seus 
pares, pagesos originaris de 
Castellterçol. L’any 1997 el 
Gremi d’Hostaleria va pre-
miar el restaurant pels seus 
58 anys de trajectòria profes-
sional | LG

> Tres montcadencs detinguts per robatori

L’Ajuntament ha pavimentat el ferm del passatge de la zona de 
l’antic Escorxador, que transcorre paral·lel a la via del ferrocarril 
de la línia Portbou i al qual tenen sortida algunes cases del carrer 
Major. Amb aquesta actuació han fi nalitzat les obres de rehabi-
litació del passatge, que han consistit també en la neteja dels 
arbustos i la vegetació, la construcció d’un mur de contenció de 
terres i la reparació del clavegueram | PA

> Millores a l’antic Escorxador

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar a mitjan d’agost una 
banda que suposadament havia comès una trentena de robato-
ris a domicilis de tot Catalunya amb el mètode de la radiografi a, 
que consisteix a obrir amb un plàstic les portes que no s’han tancat 
amb clau. L’operació va acabar amb la detenció el 18 d’agost de set 
persones, tres d’elles de Montcada. D’altra banda, la Guàrdia Civil 
va decomisar el 31 de juliol a Montcada, Igualada i Òdena 14.500 
peces de roba esportiva falsifi cades de diferents equips i seleccions 
nacionals de futbol, valorades en més de 830.000 euros  | SD

AVI CENTENARI

El montcadenc Felipe San Andrés va fer el 23 d’agost 100 anys. 
L’alcalde  li va lliurar un obsequi a casa seva, al passeig Sant 
Jordi de Mas Rampinyo. A l’acte també va assistir la responsa-
ble de l’Ofi cina de la Gent Gran Activa de la Generalitat, Carme 
Canela –a la foto. San Andrés va néixer a Conca i va emigrar a 
Balaguer de jove, on va treballar al camp. Va arribar a Montcada 
a la seva jubilació per viure a prop dels seus dos fi lls. A més, 
també té 3 néts i 5 besnéts. És vidu des de fa 9 anys | LG

> Un foc crema 2 hectàrees al Turó 
Un curtcircuit provocat per un aligot que es va electrocutar a 
una torre elèctrica va ser la causa de l’incendi que el 26 de juliol 
al migdia va cremar 2,2 hectàrees de matolls al Turó a prop del 
cementiri municipal. En les tasques d’extinció van col·laborar 
6 dotacions de bombers, un helicòpter i voluntaris de l’ADF de 
Montcada, Terrassa, Sabadell i Ullastrell | PA

l’estiu en 2 minuts...

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

PREMSA AJUNTAMENT

CENTRO AGUILEÑO
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>Societat Dos tallers educatius per 
afavorir la comunicació 
entre pares i nadons PÀG. 15

Cedits els terrenys de la 
Rasa on es construirà la 
nova residència PÀG. 13

TORNADA A LES AULES

El curs arrenca amb la nova escola de Mas Duran 
en obres i una segona aula de P-3 al Mitja Costa
Al setembre s’ha produït un augment considerable de les matriculacions a infantil i primària respecte a les dades de la preinscripció

El curs escolar 2008-09, que va 
arrencar el 15 de setembre, es 
presenta a Montcada amb nove-
tats destacades com l’inici de les 
classes dels alumnes de la nova 
escola pública que s’està cons-
truint a Mas Duran i que, de 
moment, serà d’una sola línia. 
Fins que les obres del col·legi no 
estiguin enllestides, els infants 
estaran escolaritzats en una aula 
del CEIP Elvira Cuyàs. “La 
previsió de la Generalitat és 
que al gener comenci a funcio-
nar el nou centre”, ha explicat la 
regidora d’Educació, la socialista 
Ana Rivas. Una altra novetat del 
nou curs és l’habilitació d’una se-
gona aula de P-3 al CEIP Mitja 
Costa, a Terra Nostra. 

Augment de la demanda. Al vol-
tant de 5.000 alumnes a primària 
i infantil, una xifra superior a la 
del curs passat, han començat el 
nou curs, tot i que la Regidoria 
d’Educació ha indicat que les da-
des exactes es coneixeran durant 
els pròxims dies. Els resultats de 
la preinscripció van mostrar a 
l’abril que als tres cicles d’educa-

ció obligatoris, l’oferta de places 
s’ajustava a la demanda existent a 
Montcada, però en el segon pro-
cés de matriculació, obert aquest 
mes de setembre, s’ha detectat 
un augment de les demandes en 
infantil i primària, peticions que 
s’estan adequant a l’oferta escolar. 
També hi ha hagut una considera-
ble demanada en places d’escola 
bressol. A secundària, les xifres 
es mantenen com el curs passat 
i prop 2.000 joves van començar 
les classes el 15 de setembre. Els 
alumnes del Centre de Formació 
d’Adults inicien el curs el dia 22.

El nombre d’alumnes 
a primària i infantil ha 
pujat mentre que a 
secundària es manté el 
del curs anterior

Silvia Díaz | Redacció

Els infants de primària i secundària es van incorporar a les aules el 15 de setembre. Aquesta imatge recull el moment de l’inici de curs al CEIP Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo | SANTI ROMERO

escola de mas duran

La primera fase de les obres consisteix a crear les aules de preescolar
Les obres del nou CEIP públic, al 
carrer Joan Miró de Mas Duran, 
avancen a bon ritme. La primera 
fase consisteix en l’edifi cació de 
les instal·lacions del preescolar, 
amb sis aules –es preveu que el 
centre tingui dues línies– un men-
jador, una sala de psicomotricitat, 
la consergeria, la direcció, els lava-
bos, els porxos i un magatzem, a 
més del pati i espais per a reunions. 
Les obres de la segona fase ja es-
tan adjudicades i començaran 
quan acabin les de la primera | SD Estat de les obres de la nova escola, que s’està construint a Mas Duran | PREMSA AJUNTAMENT
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MILLORES I REFORMES

L’Ajuntament i la Generalitat inverteixen 
prop d’un milió d’euros a les escoles
Els treballs, alguns dels quals encara estan en fase s’execució, han estat coordinats per Serveis Municipals

Durant aquest estiu l’Ajuntament 
i la Generalitat han dut a terme 
obres de reforma i manteniment 
a les escoles de Montcada i Rei-
xac amb l’objectiu d’adequar-les a 
les noves necessitats del centre i 
d’oferir un servei de màxima qua-
litat aquest nou curs. Els treballs, 
alguns dels quals encara estan en 
fase de execució, han estat coor-
dinats per les regidories d’Educa-
ció de Serveis Municipals. 

Intervencions. Entre altres actua-
cions, s’ha dut a terme la instal-
lació d’un ascensor al CEIP Elvira 
Cuyàs, l’adaptació d‘una aula de 
P-3 al CEIP Mitja Costa, la cons-
trucció d’una nova cuina al CEIP 
El Viver, l’ampliació de l’Escola 
Bressol Font Freda i la millora de 
la instal·lació elèctrica i la cons-
trucció de lavabos al pati de l’IES 
La Ribera. A més, s’han  adequat 
els sorrals dels patis de totes les 
escoles i s’han fet altres treballs 
menors com ara la reparació de 
sostres a les escoles Reixac, Font 
Freda i El Viver i la pintura del 
CEIP El Turó.

El CEIP El Viver 
estrenarà cuina
durant aquest 
primer trimestre
El CEIP El Viver comença aquest 
nou curs amb una nova cuina 
amb la que es donarà resposta 
a les reivindicacions de les famí-
lies de Can Sant Joan de dispo-
sar d’aquest espai al centre. Fins 
ara, El Viver oferia un servei de 
catering als nens i nenes que es 
quedaven a dinar a l’escola. La 
Generalitat ha estat l’encarregada 
de dur a terme les obres amb un 
pressupost de 280.000 euros. 

Calendari. La previsió és que la 
nova cuina entri en funciona-
ment a mitjans de novembre. Al 
CEIP El Viver, Serveis Municipals 
ha reparat els banys i rajoles dels 
passadissos i l’entrada. Aquestes 
darreres obres han tingut un cost 
de 23.547 euros.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la creació d’una 
segona aula de P-3 per a aquest nou curs a l’escola Mitja Costa arran les peticions de l’Ajuntament de 
donar resposta a la falta de places de P-3 a Terra Nostra. La regidora d’Educació, Ana Rivas, recorda 
que “aquesta mesura és de caràcter excepcional, ja que no signifi ca que s’obri una segona línia, tot 
i que aquests nens i nenes podran seguir la seva escolarització fi ns a sisè de primària a l’escola”. 
Les obres per adequar aquest espai les han fet conjuntament l’Ajuntament i la Generalitat de Catalu-
nya, amb un pressupost total de 20.332 euros.

L’estiu també ha servit per co-
mençar els treballs d’ampliació 
de l’Escola Bressol Font Freda, 
que aquest curs ha passat a la 
xarxa de llars d’infants de titula-
ritat municipal. L’objectiu de les 
obres és habilitar el recinte per 
augmentar el nombre de places, 
passant de 41 a 74. L’actuació 

implica la creació d’una aula de 
nadons i altres espais per acollir 
més infants. Fins que fi nalitzin 
les obres, previsiblement al ge-
ner del 2009, els nens i nenes 
estaran ubicats a uns mòduls 
prefabricats annexes. El pres-
supost per a aquests treballs és 
de 423.015 euros.

L’Escola Bressol Font Freda habilita nous 
espais per poder acollir més usuaris

Nova aula de P-3 al CEIP Mitja Costa

La principal reforma que s’ha 
dut a terme al CEIP Elvira Cuyàs 
és la instal·lació d’un ascensor 
per salvar les barreres arquitec-
tòniques que fi ns ara presen-
tava el centre. Està previst que 
aquesta actuació, duta a terme 
per la Generalitat, estigui enlles-
tida a fi nal d’octubre. El pressu-
post de l’obra és de 100.000 
euros. 

Lavabo adaptat. En aquesta 
escola de Mas Rampinyo tam-
bé s’ha adaptat un WC per a 
discapacitats, amb un cost de 
30.000 euros. D’altra banda, 
Serveis Municipals ha dut a ter-
me treballs menors a la cuina, 
com ara la renovació de part 
dels seus electrodomèstics.

Ascensor a 
l’Elvira Cuyàs 
per superar 
les barreres 
arquitectòniques 

SANTI ROMERO

PREMSA AJUNTAMENT

PILAR ABIÁN

PREMSA AJUNTAMENT
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NOUS EQUIPAMENTS SANITARIS

El Consorci de Serveis d’Atenció a 
la Dependència de Montcada dis-
posa des d’aquest estiu del terreny 
on es construirà la residència i el 
centre de dia del municipi. L’espai 
té unes dimensions de 5.140 m2 i 
està ubicat a la Rasa, a Mas Ram-
pinyo. A fi nal d’agost, el Consorci 
–presidit per l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC)– va seleccionar 
5 de les 55 propostes que es van 
presentar per redactar el projecte 
de l’equipament i a fi nal de setem-
bre el Consistori preveu triar-ne el 
defi nitiu. 

Característiques. La residència dis-
posarà de 140 places d’internament 
amb diferents modalitats –residèn-
cia assistida, el servei d’acolliment 
i descàrrega familiar– i altres 50 de 
centre de dia per a persones grans 
amb dependència. El Consorci 
serà l’ens responsable de la ges-
tió de l’equipament, així com de 
l’atenció domiciliària i els serveis 
relacionats amb els dependents. 

Hospital. Fins al 30 de setembre, 
la Mancomunitat de Cerdanyo-
la, Ripollet i Montcada recollirà 
els projectes per a la construcció 
de l’hospital Ernest Lluch, que es 
construirà al terrenys de l’antiga 
fàbrica Redosa (Terra Nostra). 
A fi nal de juliol, l’organisme va 
convocar el concurs d’idees, que 
constarà de dues fases. 
A la primera, el jurat –integrat 
pel president de la Mancomu-
nitat, tres arquitectes, el gerent 
d’infraestructures d’aquest orga-
nisme i un representant de la Re-
gió Sanitària de Barcelona– selec-
cionarà les cinc millors propostes 
i a la segona, amb la incorporació 
al jurat d’un arquitecte del Col·legi 
d’Arquitectes, s’escollirà el projec-
te guanyador. L’adjudicació defi -
nitiva del contracte, un cop supe-
rats tots els tràmits, es preveu cap 
al febrer de 2009. “Valorarem la 
funcionalitat i la sostenibiltiat a 
l’hora de triar l’opció defi niti-
va”, ha destacat l’alcalde de Mont-

cada i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC). Fonts de la Mancomunitat 
han avançat que el projecte de 
l’hospital ha aixecat molt interès 
entre els equips d’arquitectes, fi ns 
i tot a nivell internacional. 

Responsabilitats compartides. Al 
darrer Ple de Montcada, els grups 

municipals van aprovar inicial-
ment la creació i constitució del 
consorci del Govern Territorial 
de Salut (GTS) del Vallès Occi-
dental Est, constituït per dotze 
ajuntaments de la comarca i la 
Generalitat. L’alcalde actuarà com 
a representant titular del municipi 
en el consell rector de l’organisme.

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament cedeix els terrenys 
de la residència i el centre de dia 
Ja està en marxa el procés per obtenir el projecte executiu de l’hospital Ernest Lluch que s’ha de construir a Terra Nostra

Els terrenys de la residència estan situats a la Rasa, a Mas Rampinyo | PREMSA AJUNTAMENT

La Caixa premia 
un projecte 
d’integració social 
d’Andròmines 

El projecte Posar fi l a l’agulla, de 
l’Associació Social Andròmines, 
ha estat una de les 31 experiències 
d’integració d’entitats barcelonines 
sense ànim de lucre que ha selec-
cionat l’Obra Social de “la Caixa” 
a la convocatòria de Lluita contra 
la Pobresa i l’Exclusió Social. 
L’objectiu del projecte és la forma-
ció i la inserció laboral de perso-
nes, principalment dones, en situa-
ció d’exclusió a través d’activitats 
de grup i de treball en equip mi-
tjançant la recollida, gestió, co-
mercialització i tècniques creatives 
aplicades a la roba. La Fundació 
“la Caixa” col·labora amb aquesta 
entitat montcadenca amb una sub-
venció de 14.000 euros. 

Laura Grau | Redacció

Moment de la signatura | ANDRÒMINES
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La mostra estarà ubicada a la rambla dels Països Catalans fi ns al 26 de setembre

EXPOSICIÓ AL CARRER

‘Gràcies. Fem un bon equip’ convida 
a promoure les actituds cíviques

en 2 minuts...

> Els viatges de la gent gran acaben a l’octubre
La darrera sortida de l’any dels viatges de la gent gran que organitza l’Ajun-
tament tindrà lloc del 20 al 27 d’octubre i els interessats a participar-hi 
encara disposen d’algunes places disponibles. Els usuaris visitaran els ra-
cons més emblemàtics de Múrcia i Alacant, especialment la costa. El preu 
per persona dels viatges és de 243 euros i els tràmits per formalitzar la ins-
cripció s’han de fer a l’edifi ci del Consistori. A mitjan de setembre van sortir 
dues expedicions, a la serralada de Cazorla i Còrdova i a Almeria | SD

Gràcies. Fem un bon equip, és una 
mostra promoguda per la Dipu-
tació de Barcelona que convida 
a refl exionar sobre el civisme i 
que estarà ubicada a la rambla 
dels Països Catalans fi ns al 26 de 
setembre. L’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), la va inaugurar 
el 15 de setembre acompanyat 
de la presidenta de l’Àrea Inter-
na, M. Carme Porro (PSC) i del 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Climent (PSC).
L’exposició està formada per uns 
estands informatius en forma de 
cubs, cadascun dels quals tracta 
alguna qüestió relacionada amb 
el civisme com ara la tinença res-
ponsable d’animals, la separació 
de residus a domicili, el volum 
de sorolls que hi ha a la ciutat, 
el respecte cap el mobiliari urbà 
i els espais públics i l’ús de la bi-
cicleta com a transport ecològic i 
sostenible. 

Contingut pedagògic. “Crec que 
és una mostra molt interessant 

per a la ciutadania i sobretot 
per a les escoles, encara que les 
dates en què ens trobem, tot just 
a l’inici de curs, no siguin les 
més adients per poder progra-
mar amb temps la visita”, va dir 

Arrizabalaga després de visitar els 
diferents estands acompanyat per 
una tècnica de la Diputació. Grà-
cies. Fem un bon equip està fent un 
recorregut itinerant pels municipis 
de la província de Barcelona.

Pilar Abián | Montcada Nova

Els estands informatius en forma de cub tracten qüestions relacionats amb el civisme | PILAR ABIÁN

La dissenyadora montcadenca Georgina Vendrell –guanyadora del pre-
mi Modafad 2007 com a jove promesa– presenta el 19 de setembre els 
seus treballs a la pasarel·la Ego Cibeles. Amb només 24 anys, Vendrell 
s’ha especialitzat en la roba per a home inspirada en el moviment un-
derground londinenc i és un dels nous valors en alça en el panorama de 
la moda espanyola | PA

> Els dissenys de Georgina Vendrell, a Ego Cibeles 

L’Espai Jove Can Tauler ofereix set cursos per al darrer trimestre de l’any. 
Tindran una durada de 10 sessions i combinen la música, l’expressió cor-
poral, el teatre i les noves tecnologies. Les inscripcions per a les propostes 
s’han de fer a l’equipament fi ns al 26 de setembre. D’altra banda, la Regi-
doria d’Infància i Joventut ha decidit ajornar el veredicte del certamen Què 
saps fer? –previst inicialment per al 26 de setembre– fi ns que hi hagi un 
nombre sufi cient de participants | SD

> Cursos del darrer trimestre a Can Tauler

L’Ajuntament va aportar 8.100 euros com a ajut d’emergència a La Paz 
Centro –municipi de Nicaragua agermanat amb Montcada– per tal de 
dotar de sostre immediat a 50 famílies que es van veure afectades per 
les fortes ventades que van sacsejar la part occidental del país al maig. 
Les tempestes van deixar sense habitatge, aigua i llum a 301 habitat-
ges. Els diners els gestionarà Tazumal. D’altra banda, el Consistori col-
laborarà amb la Diputació en un projecte d’enfortiment de l’Associació 
de Municipis de la comunitat de Cayaguanca, a El Salvador, amb una 
aportació de 17.000 euros | SD

> Ajuts municipals per a Cooperació
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Silvia Díaz | Redacció

La xarxa de centres cívics que in-
tegren els de la Ribera, Can Cuiàs, 
el Casal Casa de la Mina i l’Alzina 
de Terra Nostra ha obert el ter-
mini d’inscripcions al programa 
d’activitats del primer trimestre. 
L’oferta segueix la línia del curs 
anterior i inclou un ampli llistat 
d’activitats lúdiques i formatives 
per a infants, joves i adults. Entre les 
novetats destaquen la incorporació 
de classes de tai-txí i acupuntura al 
Casal Casa de la Mina i els tallers 
de Breakdance, edició de fotos i vi-
deo i jocs en xarxa al Centre Cívic 
de Can Cuiàs. 
Els preus i els horaris de l’oferta de 
cursets s’han de consultar directa-
ment als centres cívics. 

Tallers per a famílies. Les regidories 
de Serveis Socials i Educació posen 
en marxa del 2 d’octubre al 6 de 
novembre la segona edició del cicle 
de xerrades i tallers Créixer amb tu, 
adreçat a famílies amb infants de 0 
a 36 mesos, que es faran al CEIP 
Reixac. Les sessions es divideixen 

en dos mòduls: de 0 a 18 i de 18 
a 36 mesos. La participació al ta-
ller és gratuïta però les places són 
limitades i s’han de reservar tru-
cant al 935 759 430. 
El Departament de Serveis So-
cials també obre els dies 22 i 23 
de setembre les inscripcions per 
al Casal Infantil de Can Sant Joan. 

Animat’ juga amb ells. Educació 
mantindrà obert fi ns al 26 de se-

tembre les inscrip cions al taller 
Anima’t, juga amb ells, una activi-
tat adreçada a famílies amb infants 
entre 3 i 5 anys en la qual es pretén 
que els pares i les mares gaudeixin 
d’una relació creativa i enriqueixin 
la comunicació amb els seus fi lls. El 
taller, que costa 45 euros, es farà a 
les instal·lacions del CEIP Reixac. 
Al gener s’iniciarà un segon taller, 
per a famílies amb infants d’entre 
18 i 36 mesos.

L’Ajuntament i els centres cívics 
obren l’oferta del primer trimestre
Educació i Serveis Socials posen a disposició de les famílies els tallers Anima’t  i Créixer amb tu

ACTIVITATS LÚDIQUES I FORMATIVES

L’Agrupament Escolta iniciarà a 
l’octubre la seva segona tempo-
rada. Fins a fi nal de setembre els 
dimarts i els dijous, de 18 a 20h, a 
l’Ateneu Domingo Fins (Colon, 5) 
els monitors de l’entitat restaran a 
la disposició dels pares per infor-
mar sobre les activitats previstes. 
Com a inici d’aquest nou curs el 
27 de setembre l’esplai organitzarà 
una festa a la plaça de l’Església a partir de les 17.30h, amb l’actuació de pa-
llassos, activitats amb material reciclat i berenar per a tots els assistents | LM

AGRUPAMENT ESCOLTA

El col·lectiu obre el període d’inscripcions

agrupament escolta



16 1a quinzena | Setembre 2007Opinió

>La bústia del lector >Editorial
La crisi
El mes de setembre està sent 
traumàtic per a moltes famí-
lies i no pas per la síndrome 
postvacacional derivada de la 
tornada a la feina, sinó justa-
ment per no tenir treball. La 
crisi que fa mesos es va co-
mençar a fer palesa especial-
ment en el sector de la cons-
trucció s’ha escampat en una 
mena d’efecte dòmino cap a 
altres àmbits i ara moltes em-
preses estan començant a fer 
fallida. N’hi ha que tanquen i 
d’altres que fan reducció de 
plantilla. Algunes amb motiu 
justifi cat i d’altres, aprofi tant la 
conjuntura, apliquen mesures 
que feia temps duien en ment 
i que no tenen a veure amb 
la crisi sinó amb els seus inte-
ressos econòmics.
Venen temps difícils i s’escau 
que les administracions adop-
tin mesures. El govern local 
parla de congelar els sous dels 
càrrecs electes i de controlar 
al màxim la despesa ordinà-
ria. També un grup de l’opo-
sició, el PPC, ha presentat el 
seu propi decàleg de propos-
tes incidint especialment en 
qüestions de forma, com ara 
eliminar els viatges institu-
cionals i els càterings, mesu-
res que, segons el govern, ja 
s’han començat a aplicar.
Tot plegat el que ara toca és 
ajustar-se el cinturó i seguir 
reclamant al govern central 
que doti els municipis de més 
recursos per donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 
Avui dia només el 13% dels 
pressupostos de l’Estat va als 
municipis però el més preo-
cupant és que la consigna per 
a l’any vinent és reduir la xifra. 
Amb aquesta conjuntura es 
preveu un any dur i difícil que 
posarà realment a prova qui té 
la responsabilitat de gestionar.
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El proper número, el 3 d’octubre

“En la calle Barberà las ratas se comen a los gatos”

En la calle Barberà, que se encuentra en la 
muntanyeta de la Font Pudenta, somos po-
cos vecinos, por eso no se nos escucha y 
nos tienen abandonados entre ratas y es-
combros. Pagamos nuestros impuestos, 
somos vecinos de Montcada y nos gustaría 
vivir como en cualquier otro barrio. Las ratas 
corren por las calles a causa de unos solares 
que nadie limpia y donde la basura se amon-
tona día a día. Ya son muchas las quejas, pero 
nadie hace nada. ¿Quizás tenemos que ir a 
denunciar el tema a la televisión para que nos 
escuchen?

PS | FONT PUDENTA

laveu@montcada.org

Durant l’estiu, els contenidors de matèria orgànica fan una pudor insofri-
ble. Gairebé no es pot passar pel costat i, si tens la desgràcia de tenir una 
fi nestra a prop, per descomptat no pots deixar que corri l’aire. Hi ha previs-
ta alguna mesura per acabar amb aquest problema? R. Mora I Montcada

Aquest problema de males olors ja l’havíem detectat i estem treballant 
per solucionar-lo. Ens hem posat en contacte amb l’empresa Fomento 
de Construcciones i Contratas, que és l’adjudicatària del servei de re-
collida de residus urbans i neteja viària al nostre municipi, perquè hi 
posi remei. En aquest sentit, s’estan fent diverses proves amb líquids 
bactericides que eliminen les pudors a l’hora de manipular els conteni-
dors, amb la qual cosa esperem que properament quedarà solucionat 
el problema | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC)

Recuperem el Turó
L’AV Montcada Centre forma part 
activa de la recentment creada Pla-
taforma Antiincineració. El motiu 
d’aquesta carta és denunciar el que 
nosaltres creiem que són unes greus 
contradiccions aparegudes als mit-
jans de comunicació tant per part de 
les diferents administracions com per 
part de Lafarge. En primer lloc, a prin-
cipi d’any, la cimentera va demanar 
permís a la Generalitat per continuar 
extraient material del Turó durant 30 
anys més. A l’abril, Lafarge signa un 
conveni amb la UAB per fer un estudi 
per valorar, preservar i millorar la qua-
litat mediambiental del Turó. En què 
quedem? Volen tapar un bony per obrir 
un forat?
En segon lloc, el Ple ha tornat a ra-
tifi car, amb el suport de tots els par-
tits, la moció per a la no incineració 
de llots de depuradora a cimenteres 
aprovat per majoria absoluta al gener 
del 1999. Però, incomprensiblement, 
l’Ajuntament signa un permís medi-
ambiental a favor de Lafarge respecte 
el nivell d’emissions de gasos, partícul-
les i sorolls. Senyors! Les coses són 
blanques o negres, no varien de color 
en funció de cada moment!
Tercer punt. Al juny, les autoritats 
municipals i el president del Parc de 
Collserola van visitar el mirador de Can 
Cuiàs i van posar de manifest la seva 
intenció de recuperar el Turó per inte-
grar-lo al Parc i en aquesta visita van 
dit textualment: “S’han d’eliminar els 
horts del Turó perquè fan lleig i degra-
den el paisatge”. Increïble! Per què no 
miren el Turó des de Can Sant Joan i 
veuran que el que realment fa lleig i 
degrada el paisatge i el medi ambient 
i perjudica la salut dels veïns és La-
farge? Durant cent anys ha explotat el 
Turó i ha multiplicat per mil les seves 
inversions; d’ara en endavant aquesta 
explotació passa a ser una expoliació 
consentida per les diferents adminis-

tracions. Malauradament, Montcada 
ha perdut en aquests anys part de la 
seva història (la cova de la Verge, l’er-
mita, el castell i el cim del Turó), i ara 
el que no podem permetre és que en 
ple segle XXI perdem també la salut i 
continuï l’agressió al Turó. Si us plau! 
administracions, Lafarge, ja n’hi ha 
prou de fer comèdia, que el poble és 
bo però no ximple, aquí els únics que 
s’enganyen són vostès mateixos per no 
voler escoltar la veu del poble que de-
mana tot a una: volem recuperar el Turó 
per a Montcada i els montcadencs. 

AV Montcada Centre
Montcada

**************************
Fins fa uns mesos jo vivia a Montcada, 
a Carretera Vella. La meva dona estava 
sempre malalta a causa de la pol·lució 
que existeix en aquest municipi proce-
dent de la fábrica de ciment i d’altres 
focus. Medicaments, calmants, opera-
cions… no eran capaços d’alleugerir-
la. Per consell d’un facultatiu em vaig 
venir a viure a Cadis. Des d’aleshores, 
la meva dona està sana, alegre i jovial. 
A tota Espanya i també a Cadis em 
trobo amb persones que han viscut a 
Montcada i Reixac. Tots coincideixen 
a opinar que és el lloc més contami-
nat d’Espanya i on hi ha més casos de 
càncer. Jo crec que la causa principal 
és la contaminació causada per la fà-
brica de ciment. Fins a quan les auto-
ritats permetran que aquesta situació 
continuï?

 Francesc Gutiérrez Ríos
Chiclana de la Frontera (Cadis)

Agraïment i denúncia
El 30 de maig, cap a les 11 del matí, 
el meu marit, que té 84 anys i proble-
mes de visió en un ull, va caure quan 
caminava pel carrer Major, a l’alçada 
de ca Lasús, i es va ferir al nas. Un 
matrimoni que passava i un altre se-

nyor el van ajudar a aixecar-se i el van 
taponar la ferida. La senyora, fi ns i tot, 
el va portar en cotxe fi ns a l’ambulatori 
i no el va deixar fi ns que es va asse-
gurar que seria atès. Es va acomiadar 
amb un petó i, com no sé el seu nom, 
vull agrair-li tant a ella com al seu ma-
rit i a l’altre senyor que el van ajudar, 
les seves atencions i el seu comporta-
ment humanitari. 
No puc dir el mateix del personal sa-
nitari. Em van trucar dient-me que el 
meu marit havia pres mal i, tant ràpid 
com vaig poder, vaig anar-lo a buscar. 
La meva sorpresa va ser que, quan vaig 
arribar, em van dir que ja havia marxat 
tot sol. Quan els vaig preguntar perquè 
havien deixat que marxés un senyor 
d’aquesta edat amb una ferida que 
va necessitar vuit punts de sutura, em 
van dir que ells no eren pas els seus 
cangurs. Crec que aquesta resposta no 
és acceptable. En aquests casos han 
d’esperar que vagi algun familiar o bé 
garantir un transport al pacient. Com 
a usuaris de la sanitat pública ens 
mereixem una mica més d’humanitat. 
Només espero que fets com aquests 
no es tornin a repetir.

Isabel Fuertes
Mas Rampinyo

Aparcamiento de motos
Montcada es un lugar bien comunica-
do, de fácil acceso tanto en transporte 
público como privado, pero tenemos 
un problema por solventar. Es uno 
de los pocos pueblos del Vallès que 
no dispone de zonas de aparcamien-
to para motos. Tengo constancia de 
que delante del Ayuntamiento hay 
unas magnífi cas plazas de motos... la-
mentablemente no todos trabajamos 
o vivimos al lado del Ayuntamiento. 
Propongo una solución, creo que eco-
nómica,  para aquellos que preferimos 
la moto al coche. En la estación de 
tren de Montcada Centro tenemos un 
gran número de plazas catalogadas 

como zona azul, creo que sería via-
ble adaptar 2 o 3 de estas plazas en 
párkings para motos, esto no reduciría 
el benefi cio de la “zona azul” y evi-
taríamos el desorden que causa ver 
las motos en aceras estrechas. Este 
último punto también me gustaría 
comentarlo, ya que no está permitido 
aparcar sobre aceras inferiores a 3 
metros, pero pocas aceras tenemos de 
estas características, por eso vuelvo 
a hacer hincapié en repartir zonas de 
estacionamiento para motos. 
Aunque en Montcada no hay tantas 
motos como coches, Montcada somos 
todos y hemos de luchar por un pueblo 
tranquilo, ordenado, donde sus habi-
tantes puedan gozar de sus comodida-
des sin entorpecer las de los demás.

Esperanza Jiménez
Montcada

Barrenderos
Tenemos un equipo de señores bar-
renderos que son una alegría para los 
vecinos de Montcada i Reixac. Son 
personas muy profesionales y de trato 
exquisito los cuales limpian muchas 
cosas que nosotros no limpiaríamos.
Los ves muy temprano dejándonos el 
pueblo muy limpio. 
Cuando ellos se van, la lástima es que 
un grupo de gente incivilizada tira pa-
peles, excrementos, latas, etc. Y no en 
las papeleras, que para eso están, sino 
en el suelo. También hay algunos ve-
cinos que tiran la bolsa de basura en 
la papelera para no molestarse en ir al 
contenedor y cuando el barrendero les 
llama la atención le dicen que limpie,  
que para eso esta. 
Muchos vecinos deberían ponerse en 
el puesto de un barrendero, ya que es 
muy desagradable que hagan esto a 
personas que tienen un trabajo tan dig-
no. Muchas gracias señores barrende-
ros por dejar mi pueblo tan limpio.

María Márquez
Can Sant Joan
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Mala situació econòmica
L’actual conjuntura global de crisi ha provocat que 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, com la resta de 
municipis de Catalunya i d’Espanya, tingui aquest any 
molts menys ingressos dels previstos (entre gener i 
agost, les llicències d’obres s’han reduït més d’un 
20%). La situació no és fàcil i comporta solucions 
imaginatives, fermes i que impedeixin que aquesta 
manca de recursos repercuteixi en els serveis que 
prestem a la ciutadania, els quals han de mantenir 
al màxim els paràmetres de qualitat i d’excel·lència 
habituals.
Aquesta situació ha fet que es posi més de manifest 

la necessitat d’augmentar el fi nançament que tenim 
les administracions locals. Després del pèssim acord 
al que van arribar al 2001 PP i CiU –escàs i sense 
preveure processos d’actualització–, la necessitat de 
dotar Catalunya i els ajuntaments de tot l’Estat de 
majors recursos es fa més evident que mai.
I com ho hem de fer, a Montcada i Reixac? La pla-
nifi cació inicial dels pressupostos per a aquest any 
experimentarà modifi cacions a la baixa que s’hauran 
de traslladar als de l’any que ve, la despesa ordinà-
ria s’haurà de reduir allà on sigui possible i el ritme 
inversor previst haurà d’ajustar-se al màxim al defi nit 

inicialment. Què és el que no farem els socialistes 
de Montcada i Reixac? En cap cas augmentarem la 
pressió fi scal sobre la ciutadania. Ens neguem taxa-
tivament a que, com sempre, toqui pagar els plats 
trencats als més febles.
Finalment, unes paraules de compromís i solidaritat. 
Aquests dies hem assistit desolats a diversos anuncis 
de tancament d’algunes empreses de la ciutat o la 
reducció de llocs de treball en d’altres. Sense cap 
me na de dubte, des del PSC treballarem per ajudar 
al màxim als treballadors i treballadores de Tyco, Aisa 
i Daicolorchem, entre d’altres.

Responsabilitat compartida
Ha passat més d’un mes des de l’últim Ple, les va-
cances han rebaixat la tensió política i hem tingut 
temps d’analitzar els posicionaments dels diferents 
grups polítics en el tema de l’expedient sancionador 
en matèria d’habitatge contra César Arrizabalaga (al-
calde i primer secretari de l’Agrupació Socialista de 
Montcada i Reixac).  
El mateix Arrizabalaga va reconèixer el 17 de juliol, 
tres mesos després de rebre la notifi cació, que la in-
fracció havia existit. La Generalitat qualifi ca aquest 
fet com greu però, a més, té l’agreujant d’haver-lo 
comès l’alcalde, qui hauria de ser exemple per a tots 

els veïns. Això fa que l’afer deixi de ser personal 
per convertir-se en públic i, per tant, polític, i és 
motiu sufi cient per sol·licitar la seva dimissió.
Tant el posicionament polític de CiU per justifi car 
als socialistes la seva abstenció després que la mi-
litància els obligués a canviar la idea de votar en 
contra de la dimissió, com el posicionament po-
lític del PSC atacant i amenaçant l’oposició per 
demanar la dimissió de l’alcalde, els fa respon-
sables d’impedir amb els seus vots que es dig-
nifi qui la vida política i que els ciutadans vegin els 
polítics com veritables gestors de la cosa pública 

en benefi ci de la comunitat i no en benefi ci propi. 
La proposta de reprovació de l’alcalde, defensada 
per tots els grups de l’oposició, va ser qualifi cada 
pel sr. Arrizabalaga com de linxament personal, i va 
anunciar que només dimitirà si li ho demana l’agru-
pació socialista de Montcada. 
Estarem atents al que passi en la pròxima assemblea 
dels socialistes; quants dels seus afi liats no es mos-
traran disposats a tapar la responsabilitat política del 
seu company Arrizabalaga i fi ns quan compartirà la 
seva responsabilitat personal amb el seu govern mu-
nicipal i les agrupacions locals del PSC i de CiU.

Solos ante la crisis
Así es como se sienten los ciudadanos de Montca-
da: solos ante la crisis económica que sufre nuestro 
país y que, según los expertos, no ha hecho más que 
empezar. Y mientras tanto, el gobierno municipal 
continúa desaparecido ante la avalancha de datos 
negativos que sufre también nuestra ciudad: caída 
del crecimiento económico, subida del paro, cierre 
de empresas, parón en el sector de la construcción, 
encarecimiento de las hipotecas... Ante semejante 
escenario y a la vista del silencio del gobierno local, 
desde el PP de Montcada hemos presentado una 
batería de medidas económicas para afrontar esta 

crisis; medidas que se engloban en dos ejes principa-
les: austeridad en el gasto público y sostenibilidad de 
las fi nanzas municipales. En concreto, proponemos 
congelar los sueldos de los cargos públicos, alcalde, 
concejales y también de los cargos de confi anza del 
gobierno municipal; una importante reducción de los 
gastos derivados de viajes institucionales que reali-
zan continuamente el alcalde y algunos concejales, 
así como eliminar la tarjeta VISA que utilizan. Otras 
propuestas pasan por una reducción drástica en 
gastos de publicidad y protocolo así como eliminar 
por completo los aperitivos, caterings y tentempiés 

que se sirven constantemente aprovechando, por 
ejemplo, el vuelo de una mosca, todos ellos graves 
dispendios en la actual situación. En cuanto a las fi -
nanzas públicas, pedimos rigor, prudencia y mayor 
control del presupuesto de gastos, priorizando las 
actuaciones previstas. Proponemos crear un fondo 
de gasto social para que no se vean afectadas las 
partidas destinadas a atender gastos sociales. 
En defi nitiva, esperamos que el gobierno municipal 
despierte de las vacaciones estivales y empiece a 
trabajar para que los ciudadanos de Montcada no se 
sientan tan solos ante esta situación de crisis.

La gent no pot pagar els plats trencats
Una política d’austeritat, el control de la despesa ordi-
nària i congelar els sous dels càrrecs electes al 2009, 
són les mesures que aplicarà l’Ajuntament per pal·liar 
els efectes de l’important descens d’ingressos provi-
nents de les llicències urbanístiques i les plusvàlues. 
Però el sr. Maresma que augura “sangre, sudor y lá-
grimas” arriba tard. El “catacrec” urbanístic a Mont-
cada era una mort anunciada que es preveia i que, 
des d’Esquerra, demanàvem que es planifi qués sen-
se estirar més el braç que la màniga. Tothom recorda 
els famosos “romanents de tresoreria”, que no només 
s’han malbaratat, sinó que s’han utilitzat per generar 

més despesa. Un dels errors en la política fi nancera 
que pateix aquest govern és justament entendre que 
la política d’austeritat i el control de la despesa ordinà-
ria són mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la 
crisi quan, en realitat, són dues línies estratègiques per 
aconseguir sempre una bona gestió dels recursos mu-
nicipals. I avui ens permetria fer front a la crisi d’una 
manera més còmoda.
La pèrdua d’ingressos propis de l’Ajuntament provin-
drà també dels diferents sectors econòmics de la ciu-
tat: suspensions de pagament, tancament d’empre-
ses, com la ja anunciada per a fi nal de novembre per 

“Intorsa” i que comportarà la pèrdua de 65 llocs de 
treball, un recés important en activitats industrials i co-
mercials... I davant els compromisos econòmics que 
ha anat adquirint l’Ajuntament només hi ha dues vies: 
augmentar la pressió fi scal o recórrer a l’endeutament. 
En una crisi que patirà directament la butxaca de la 
gent, Esquerra aposta perquè les ordenances fi scals, 
les taxes i preus públics primin la responsabilitat social , 
i demanarà que es congelin en l’exercici del 2009, així 
com que s’augmentin les inversions de caire social. 
Sabem que s’haurà de recórrer a l’endeutament, però 
aquesta vegada ha de jugar a favor de la gent.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Temps d’austeritat (2)
Deia en el meu escrit d’abril d’enguany que es-
tàvem entrant  en una crisi econòmica mundial de 
conseqüències imprevisibles. Aquesta predicció 
d’aleshores és, avui, una crua realitat. Cada dia 
que passa les dades econòmiques son més preo-
cupants. Tancament d’empreses, destrucció de 
llocs de treball, pèrdua de confi ança, disminució 
del consum... Per a molta gent, en la que també 
m’incloc jo, creiem que estem davant d’una crisi 
econòmica que mai les nostres generacions més 
properes havien conegut. 
He dubtat fer aquest escrit amb aquesta cruesa. 

Però crec, honradament, que només ens en po-
drem sortir d’aquesta crisi amb garanties d’èxit si 
expliquem les coses tal com son. També les entitats 
fi nanceres haurien d’explicar clarament la situació 
en què es troben, amb manca de liquidesa per fer 
front a les necessitats inversores del país.
Alguns estan preocupats per la situació econò-
mica fi nancera de l’Ajuntament. Que no pateixin, 
amb rigor i exigència hem estalviat els darrers 
anys. El govern municipal podrà portar a terme 
el programa inversor que es va comprometre i 
que la ciutat necessita. Tot sense incrementar la 

pressió fi scal al ciutadà. Pel que fa a les despe-
ses ordinàries, ja estem aplicant un pla de me-
sures d’austeritat pressupostària per disminuir 
totes les despeses prescindibles del pressupost 
2008 i portarem al Ple de setembre un conjunt 
de mesures d’austeritat que volem aplicar al 
pressupost 2009.  
Aquells que busquen de la crisi econòmica un de-
bat polític local de partits s’equivoquen. El problema 
no és nostre, és un problema mundial. Estic con-
vençut que, amb rigor, exigència, austeritat i, sobre-
tot, amb unitat d’acció ens en sortirem.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Auditori 935 751 289
Sanitat Respon 902 111 444
Casa de la Vila 935 651 122
Kursaal 934 451 888
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

19 l divendres
Festa Major Can Cuiàs. També els dies 
20 i 21. Cercavila i espectacle infantil. 
Hora: 18h. Lloc: Parc Turó Blau (veure 
pàgina 22).

Hora del conte. Mercè Rodoreda i els 
nens, a càrrec d’Anna Obiols i el di-
buixant Subi. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
de Montcada Centre.

20 l dissabte
Jornada. D’observació d’aus migratòries 
i rapinyaires a la Serralada de Marina. 
Inscripcions: Servei de Medi Ambient o a 
l’adreça cmarcos@montcada.org.

Teatre. No és tan fàcil, de Paco Mir, amb 
del grup GAT de Cerdanyola. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori. Preu: 3 euros.

Festa. Ball amb l’orquestra Kràter. Hora: 
20h. Lloc: Pati de l’IES Montserrat Miró. 
Organitza: AV de Montcada Nova.

21 l diumenge
Fira. VIII Fira del caçador. Hora: De 8 a 
15h. Lloc: Mas Duran. Organitza: Societat 
de Caçadors El Tordo.

22 l dilluns
Inscripcions. Als diferents cursos del 
Servei Local de Català (SLC). Horari: De 
dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 
16.30 a 19.30h.Lloc: Quarta planta de 
la Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició de les foto-
grafi es participants al IV Concurs Foto-
gràfi c Vallès Natural. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Fins al 5 d’octubre.

26 l divendres
Hora del conte. I de què parlem, a cà-
rrec de Rosa Fité. Hora: 18.30h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

Teatre. Maria, on ets?, de Dèria Teatre. 
Hora: 22h. Lloc: A l’exterior del Kursaal. 

festa. Presentació de l’equip sènior del 
Club Bàsquet Montcada. Hora: 23h. 
Lloc: Cactus.

27 l dissabte
Activitat de natura. Anellament científi c 
d’ocells al riu Besòs. Inscripcions: Ser-
vei de Medi Ambient de l’Ajuntament o 
a l’adreça cmarcos@montcada.org.

Inauguració. Pintures dels alumnes de 

l’Escola d’Art Estudi. Hora: 18h. Lloc: Gran 
Casino. Organitza: AV de Terra Nostra.

Concert. Mozart en jazz, de Llibert For-
tuny i Manel Camp. Hora: 22h. Lloc: 
Auditori. Preu: 6 euros.

27 l dissabte
Festa. Fi de l’estiu. Inici: 18.30h. Lloc: 
Plaça de la Ribera. Organitza: Comissió 
de Festes de la Ribera.

28 l diumenge
Espectacle. Tot bufant, de Pep Gol i Pep 
Pasqual. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. Preu: 
3,50 euros.

2 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintura 
d’Antje Lippold, fi nalista del Premi de 
Pintura Masoliver 2007. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori. Fins al 2 de novembre.

3 l divendres
Nits temàtiques. Jornades d’esport noctur-
nes. Hora: De 17 a 0h. Lloc: Can Tauler.

EXPOSICIÓ 
Mostra col·lectiva
d’artistes locals
Fins al 28 de setembre

Fira del Caçador
21 de setembre, 
De 8 a 15h a Mas Duran 

Amb exhibició de 
gossos de mostra
i falconeria
Organitza: Societat 
de caçadors El Tordo

Farmàcies

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
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 26

19 20 21

26 27 2823 24 2522

30 529

Duran J.Vila J.Vila

Rivas J.Vila J.VilaE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

J.RelatGuix E.Relat V.NietoPardo

1 32
Rivas Rivas

4 5

setembre

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

www.montcada.cat

Vallès Natural
Concurs de fotografi es
Del 22 de setembre al 5 d’octubre

TEATRE AMATEUR 
No és tan fàcil
de GAT Cerdanyola
20 de setembre, a les 19h

Kursaal

Fotografi es dels alumnes 
dels cursos de Cultura
Fins al 5 d’octubre
Horaris: de dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Sala Joan Dalmau
Teatre/música familiar

Sala Sebastià Heredia

Tot bufant
28 de setembre, 12h



191a quinzena | Setembre 2007 Cultura

>Cultura

ESPECTACLES

La Mostra de Talla i 
Escultura es podrà veure  
al Kursaal. PÀG. 20

Noves troballes al 
jaciment ibèric de 
Les Maleses. PÀG. 22

El 20 de setembre comença la 
nova temporada d’es pectacles 
amb una novetat important: la 
incorporació de l’Espai Cultural 
Kursaal com escenari de la pro-
gramació, que s’alternarà entre 
aquest espai i l’Auditori del cen-
tre. La comèdia No és tan fàcil, de 
Paco Mir, a càrrec del grup de 
teatre amateur G.A.T Cerdanyo-
la, obre la temporada el 20 de se-
tembre a l’Auditori, amb un can-
vi d’horari respecte al que consta 
al programa de mà: les 19h, en 
lloc de les 22h. El Kursaal  s’es-
trena amb el muntatge de carrer 
Maria, on ets?, de Dèria Teatre, 
una de les obres que s’inclou a la 
segona mostra de teatre de grups 
locals amateurs, Montcada a es-
cena (veure requadre). 

Plats forts. El 27 de setembre 
(22h) s’ha programat a l’Audito-
ri el concert Mozart en jazz, a càr-
rec de Llibert Fortuny i Manel 
Camp, que revisen una part de 
l’obra del compositor alemany 
i la porten al terreny del jazz. 
L’altra proposta destacada és Tot 
bufant, dels músics Pep Gol i Pep 

Pasqual, que es representarà el 
28 de setembre (12h) al Kursaal. 
Es tracta d’un muntatge familiar 
dedicat als instruments de vent 
on el públic descobrirà com es 
poden fer sonar els objectes més 
insòlits i com sona una orquestra 
de joguines.
De cara a l’octubre, el programa 
presenta propostes interessants: 
el 4 arriba a l’Auditori Homes de 
Shakespeare, tot un fenomen de 
crítica i públic a les sales de Barce-
lona. L’oferta de cinema es reprèn 
al Kursaal el 12, amb la darrera 
pel·lícula de Woo dy Allen, Vicky 
Cristina Barcelona. I per primera 
vegada es podrà escoltar a Mont-
cada una de les formacions mu-
sicals de l’Auditori de Barcelona 
que presenta l’espectacle Corda i 
Descorda, (el 19, al Kursaal).

L’Auditori arrenca amb la comèdia ‘No és tan fàcil’ de G.A.T Cerdanyola i el Kursaal obre el teló amb l’obra ‘Maria, on ets?’ de Dèria Teatre

Manel Camp i Llibert Fortuny fan jazz a partir de la música de Mozart | WEB MANELCAMP.CAT

La programació de la nova temporada 
s’alternarà a l’Auditori i al teatre Kursaal
Laura Grau | Redacció

Pep Gol i Pep Pasqual fan sonar instruments sorprenents a ‘Tot bufant’ | WEB TOTBUFANT.COM

Montcada a escena

Aprofi tant l’obertura del nou Espai 
Cul tural Kursaal i amb l’objectiu de 
potenciar els col·lectius de teatre del 
municipi, la Regidoria de Cultura pre-
senta una nova edició de la mostra de 
grups locals amb el títol Montcada a 
escena. El programa l’obre l’especta-
cle de carrer Maria, on ets que Dèria 
Teatre va estrenar el passat octubre a 
la plaça de l’Església. L’obra, que di-
rigeix Marc Capella i aborda el tema 
dels maltractaments infantils, es re-
presentarà el 26 de setembre a l’exte-
rior del Kursaal (22h). La segona cita 
serà l’11 d’octubre amb l’espectacle 
poètic-artístic Desde la memoria, que 
commemora el 70è aniversari de la 
Guerra Civil Espanyola (1936-39). 
Santiago Jiménez i Paquita Roldós, 

integrants del grup El Rinconcillo, re-
corden el drama de les víctimes i els 
supervivents del confl icte. Els alum-
nes dels cursos de teatre de la Regi-
doria de Cultura tornaran a represen-
tar l’obra de fi  de curs, L’higròmetre 
del monjo (18 d’octubre, 21h), una 
comèdia que mostra els anhels de 
tres personatges fracassats: una ma-
quilladora, un metereòleg i una actriu. 
El grup Teatrac, de l’Abi, estrena Això 
no és vida, una comèdia on cinc do-
nes refl exionen sobre les seves vides 
(25 d’octubre, 21h). El diari d’An-
na Frank, de TEA345, que ha estat 
representat en diverses ocasions a 
Montcada i diverses poblacions com 
Lleida i Ripollet, clourà el programa el 
26 d’octubre (19h) | LG

Cinc grups amateurs protagonitzen la segona mostra teatral

Una escena de ‘Maria, on ets?’ |  ARXIU/PA

‘Tot bufant’ és un 
espectacle familiar de 
Pep Gol i Pep Pasqual 
que està dedicat als 
instruments de vent
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L’artista montcadenc Maese Pérez 
(Casp, 1967)  ha aprofi tat l’estiu 
per portar dues de les seves ex-
posicions fora de Catalunya. La 
mostra “Des de la panxa del bou”, 
que es va inaugurar a l’Auditori 
local el passat febrer, s’ha pogut 
veure al Centre Cultural Caja 
Rio ja (Logroño) durant la prime-
ra quinzena de setembre. 
En el mateix període el Centro 
Cultural Ibercaja de Terol va aco-
llir una altra exposició de Maese 
Pérez titulada “Mano a mano”, in-
èdita a Montcada, que refl exiona 
sobre les mans i la seva capacitat 

expressiva. L’autor ja ha comen-
çat a treballar en una nova sèrie 

de creacions que aborden els te-
mes del silenci i el no res. 

Laura Grau | Redacció

L’artista Maese Pérez inaugura dues 
mostres a sales de Logroño i Terol

Vallès Natural en fotografi a a Montcada
El 22 de setembre s’inaugura a la Casa de la Vila (19.30h) la mostra del IV 
Concurs Fotogràfi c del Vallès Natural que convoca anualment el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental amb l’objectiu de donar a conèixer el pa-
trimoni natural de la comarca. La mostra, que s’ha pogut veure a diferents 
municipis vallesans, inclou fotos del més de 70 autors que van participar al 
certamen, entre els quals hi ha la del guanyador, José Ángel Arroyos, amb 
la imatge Llum màgica | LG

ESCOLA MUNICIPAL DE TALLA I ESCULTURA

Els alumnes del curs d’iniciació 
exposen amb els més veterans
La mostra es podrà veure a partir del 8 d’octubre a la sala Sebastià Heredia del Kursaal

L’Escola Municipal de Talla i Es-
cultura, ubicada a Can Sant Joan, 
va inaugurar el 4 de setembre el 
nou curs amb una exposi ció dels 
treballs fets pels alumnes, 7 del 
curs d’iniciació –que es va obrir 
la temporada anterior– i 11 del 
curs avançat. La mostra, forma-
da per una quarantena d’escul-
tures en diferents tipus de fusta, 
estarà a la Casa de la Vila fi ns 
al 21 de setembre i, a partir del 
8 d’octubre, es podrà veure  a la 
sala Se bastià Herèdia del Kur-
saal.  El mestre artesà Luis Bar-
bosa, que dirigeix el centre, va 

destacar que “en els 12 anys de 
funcionament l’Escola ha ge-
nerat al voltant de 500 obres i 
s’ha convertit en un referent”. 

Xerrades. Per complementar l’ex-
po sició també es van fer dues 
conferències , la primera, el dia 
9 a l’Auditori, sobre l’escultura 
dels museus, a càrrec de l’escul-
tor Jaume Cases, i la segona, el 
dia 16 a la Casa de la Vila, sobre 
la talla en fusta a l’Àfrica Occi-
dental, a càrrec de l’expert Bop 
Chiehk. En el moment de tancar 
aquesta edició (18 de setembre), 
Barbosa presenta a l’Auditori un 

llibre editat per l’Ajuntament so-
bre la seva trajectòria vital i pro-
fessional titulat Ópera Ómnia.

La fi nalista del Premi de Pintu-
ra Juan Ramon Masoliver 2007, 
Antje Lippold (1967, Mainz, Ale-
manya) inaugura el 2 d’octubre 
a l’Auditori (19.30h) l’exposició 
titulada Neo’n’o-b/p-sessions, un 
joc de pa rau les entre Op (art), 
neo, de nou i neon, que en ale-
many signifi ca fl uorescent. 
L’autora utilitza la repetició d’un 
únic símbol “per crear ritmes 
nous i teixits amb identitat 
pròpia”, explica. Una altra ca-
racterística de la seva obra és la 
recerca de la melodia sense pa-
raules o el que l’artista anomena 

“partitures visuals”. La creació 
que la va fer mereixedora del 
premi montcadenc, His to rias 
urbanas, s’emmarca en aquest 
corrent creatiu que el jurat va 
elogiar “pel seu ritme vibrant 
i el seu cromatisme”.

Pintora i economista. Lippold 
és llicenciada en Econòmiques 
i es dedica a la pintura des dels 
noranta. S’ha format a l’Esco-
la d’Arts i Ofi cis de Barcelona i 
ha participat en diverses expo-
sicions col·lectives i individuals 
a Barcelona i a diferents ciutats 
d’Alemanya.

Laura Grau | Redacció

PINTURA

Laura Grau | Montcada

Barbosa va fer el discurs inaugural, acompanyat de la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), i una representació dels alumnes | LAURA GRAU

Antje Lippold, muntant un quadre al seu estudi de Barcelona on viu des del 1994 | AL

Bop Chiehk, parlant de talla africana | LG

L’exposició de contes va aixecar força expectació entre els mitjans de La Rioja | ANA JIMÉNEZ

Antje Lippold presenta les 
seves ‘partitures visuals’
L’artista va ser fi nalista del Premi Juan R. Masoliver 2007

JOSÉ ANGEL ARROYO
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Gravat, piano modern i un taller de 
dicció són les principals novetats

Fins al 30 de setembre és obert 
el termini per fer les inscripcions 
a l’oferta de cursos i tallers de la 
Regidoria de Cultura que aquesta 
temporada s’impartiran també a 
l’Espai Cultural Kursaal. A més de 
les propostes ja clàssiques relacio-
nades amb l’expressió corporal, les  
arts plàstiques i la música, l’oferta 
inclou com a novetats un taller de 
gravat que dirigirà l’artista local 
Saida Barbosa al Kursaal; un curs 
de piano modern, a càrrec del mú-

sic Abel Jazz, i un taller d’expressió 
oral adreçat a persones que vul-
guin millorar la seva dicció.
També es tornen a ofertar els cur-
sos de fotografi a digital que impar-
teixen Sergio Tello i Miguel Par-
reño, de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir), al 
Centre Cívic Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo. 

Exposició fotogràfi ca. Precisament 
aquests dies els alumnes dels cursos 
de la temporada anterior exposen 

les seves obres a l’Espai Cultural 
Kursaal. La mostra està formada 
per 34 fotografi es d’un total de 
17 alumnes i es pot visitar fi ns al 
5 d’octubre. Els tallers de cuina in-
fantil es reprenen al Kursaal tots els 
dilluns del mes d’octubre.
Les matriculacions s’han de forma-
litzar a la Casa de la Vila (Domè-
nec Fins, 15) o a l’Espai Cultural 
Kursaal (Masia, 37-43), de dilluns 
a divendres de 16 a 21h. Els cursos 
començaran a l’octubre i clouran a 
fi nal de juny. 

Laura Grau | Redacció

Una estructura circular planteja dubtes a l’equip d’investigadors

La campanya arqueològica feta al 
jaciment de Les Maleses durant 
el juliol ha permès localitzar una 
estructura de combustió feta amb 
maons de fang cuït. Aquesta forja 
rudimentària, que estava envolta-
da de restes d’escòria de ferro, s’ha 
trobat en una de les vivendes que 
es va començar a excavar a l’ante-
rior campanya. “Podem afi rmar 
que aquesta seria la casa d’un 
ferrer”, ha explicat Gemma Hi-
dalgo, membre de l’equip direc-
tor de la campanya, que també 
estava integrat per la responsable 
del Museu Municipal, Mercedes 
Duran, i l’arqueòleg Dani López. 
També ha aparegut a la mateixa 
casa una pedra de molí barquifor-
me amb la seva maça ocults en un 
segon nivell del terra.

Torre de guaita. La intervenció  
també ha tret a la llum una estruc-

tura de planta circular enmig de la 
qual hi ha la base d’una possible 
pilastra. Els investigadors especu-
len amb la possibilitat que siguin 
les restes d’una torre de guaita, 
“però no ho podem assegurar 
fi ns que no completem l’exca-
vació de tot el perímetre”, ha 
afi rmat l’arqueòloga. L’equip tam-
bé ha localitzat un nou habitatge 
de tres habitacions adosat a l’an-
terior que caldrà continuar exca-
vant en la propera intervenció. 
Les campanyes que es fan al ja-
ciment les promou el Museu 
Municipal, amb el suport del 
Consorci de la Serralada de Ma-
rina. En l’última van participar 
cinc arqueò legs professionals i 
17 estudiants, la majoria de l’IES 
Montserrat Miró, però també de 
la Universitat de Barcelona (UB).  
Les conclusions defi nitives de la 
campanya es presentaran al fe-
brer del 2009. 

Laura Grau | Redacció

Localitzen restes d’una 
forja al poblat ibèric

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA

Els voluntaris de la campanya 2008, treballant sobre l’estructura circular localitzada en un dels sectors del jaciment ibèric | SANTI ROMERO

El diumenge 5 d’octubre el Museu 
Municipal organitza una sortida a 
Les Maleses per participar en una 
nova experiència de comunicació 
lumínica entre poblats. L’activitat 
consistirà en confi rmar com era 
possible el contacte visual entre 
tres importants jaciments ibèrics en 
època protohistòrica. Els jaciments 
participants, Les Maleses (Montca-

da), Puig Castellar (Santa Coloma 
de Gramenet) i Ca n’Oliver (Cer-
danyola), usaran miralls per enviar 
refl exos de llum. D’altra banda el 
Museu va participar en una taula 
rodona amb Museus i Entitats de 
Catalunya feta a Moià el 7 de se-
tembre sobre la Guerra de succes-
sió i els fets de l’11 de setembre de 
1714 | LG

Nova experiència de comunicació lumínica entre poblats ibers

CURSOS DE CULTURA

Els alumnes dels cursos de fotografi a exposen a la sala Sebastià Heredia del Kursaal

Comunicació feta al 2006  | ARXIU/G.HIDALGO

Sergio Tello guanya el Premi Fotosport ‘08
El fotògraf Sergio Tello, de l’Afotmir, ha guanyat el Premi Fotosport 2008 de 
la XX Biennal Internacional de Fotografi a de l’Esports que convoca el pres-
tigiós Club Natació Reus Ploms. L’autor ha estat distingit amb la Medalla de 
plata FIAP i la Medalla Fotoesport 2008 per quatre fotografi es realitzades a 
l’Havana que refl ecteixen joves i nens practicant els esports més populars 
de l’illa, la natació (a la foto, “Saltos en el Malecón”), el baseball, el bàsquet 
i el futbol. Tello ha competit amb 159 autors de 38 estats | LG

SERGIO TELLO

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

Una vintena de bòlids va partici-
par en la primera baixada de 
carre tons que va tenir lloc a Terra 
Nostra en el marc de la seva festa 
major que es va celebrar els dies 
5, 6, 7, 8 i 11 de setembre. Aques-
ta era la principal novetat del pro-
grama festiu que un any més ha 
tingut una bona resposta per part 
del veïnat. “Pensem tornar a fer 
la baixada de carretons perquè 
la gent s’ho ha passat molt bé 
i tenim constància que molts 
veïns s’animaran a fabricar-se 
el seu propi vehicle”, ha explicat 
el president de l’AV, Miguel Blan-
dino.  Una altra novetat va ser el 
taller de joguines reciclades que 
va fer la Confederació d’AV de 
Catalunya (Confavc) el 7 de se-
tembre a la plaça del Poble, amb 
una bona acollida de públic.

Bogeries. La Nit Boja, el primer 
dia de la festa, és tot un fenomen 
a Terra Nostra, en què també 
participen grups d’altres barris, 
sobretot de Can Cuiàs. En aques-
ta ocasió van pujar a l’escenari 30 
grups i un total de 150 persones.

La primera baixada de carretons 
congrega una vintena de bòlids
L’organització valora positivament la participació del veïnat en el conjunt del programa festiu

Un dels grups que va participar a la Nit Boja 2008 que va tenir lloc el 5 de setembre | L.GRAU 

Laura Grau | Terra Nostra Carretera Vella va viure els 
dies 5, 6 i 7 de setembre la 
seva festa anual. El programa 
va tenir una novetat destaca-
da: la primera edició de la Nit 
Jove de Montcada Vella, amb 
la col·laboració del Pub Boule-
vard, que va consistir en l’ac-
tuació dels grups locals Ramis, 
Don Hamaca y los Confusos 
del Tablao i Versión Original. 

“La iniciativa ha tingut bona 
acollida i volem mantenir-la 
per atraure el públic jove”, 
ha explicat el vicepresident de 
l’AV, Cristino García. També 
van ser novetat els jocs tradi-
cionals i el primer concurs de 
truites i coques, el jurat del 
qual va estar format per regi-
dors de l’Ajuntament. La festa 
va cloure amb una botifarrada 
amb 300 persones.

Laura Grau | Montcada Vella

El ball del fanalet és ja un clàssic a la festa major de Montcada Vella | SANTI ROMERO

Can Cuiàs celebra la seva 
festa els dies 19, 20 i 21

La baixada de carretons, amb una vintena de participants, va ser una de les novetats del programa festiu de Terra Nostra | SANTI ROMERO

Enguany la Festa del Fanalet s’ha 
celebrat de manera especial des-
prés que el ple de juliol aprovés 
per unanimitat la seva declaració 
com a “festa d’interès local”, una 
petició que va fer l’AV de Terra 
Nostra per impedir que la pròxi-
ma reforma de l’estació ferroviària 
afecti la rea lit zació d’aquesta tradi-
ció. El president, Miguel Blandino, 
ha agraït la col·laboració de les 
entitats locals en la campanya de 
recollida de signatures | LG

Fanalet molt especial

FESTA MAJOR DE MONTCADA VELLA

Can Cuiàs inaugura el 19 de se-
tembre la seva festa major amb 
una cercavila pels carrers del 
barri i un espectacle infantil a 
partir de les 18h. A la nit (23h) 
hi haurà discoteca mòbil a les 
pistes del Turó Blau. El Grup de 
Joves de Can Cuiàs –que forma 
part de la comissió organitzado-
ra juntament amb l’AV, el grup 
de Dones, l’Associació Esportiva 
i l’Esplai Can Cuiàs– oferirà una 

matinal de jocs el 20 al matí. Al 
migdia hi haurà un dinar de ger-
manor amb la tradicional paella 
popular. A la tarda, s’ha pro-
gramat un festival de playbacks 
i varietats i, a la nit, el ball del 
fanalet amb orquestra en directe. 
El 21, arrenca amb una xocolata-
da i parc infantil amb escuma al 
matí, sevillanes a la tarda i un es-
pectacle de varietats a la nit. Un 
correfoc posarà el punt i fi nal al 
programa festiu.

Laura Grau | Redacció

El veïnat viu intensament 
tres dies d’activitats
La principal novetat va ser la Nit Jove amb tres grups locals

PILAR ABIÁN
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El Servei Local 
de Català obre 
matrícula els 
dies 22, 23 i 25

El Servei Local de Català (SLC) 
obre els dies 22, 23 i 25 la matrí-
cula per als cursos per a adults. 
Les inscripcions es poden fer als 
cursos de nivell bàsic, elemental, 
intermedi, sufi ciència i superior,  
de les modalitats presencial i a 
distància, així com al CRAC (cen-
tres de recursos per  l’aprenentat-
ge en català). Els interessats a fer 
algun curs però que no sàpiguen 
a quin nivell s’han d’apuntar, po-
den trucar al SLC (935 751 644) 
per demanar dia i hora per fer 
una prova. Les matrícules s’han 
de formalitzar a la seu del servei 
(4a planta de la Casa de la Vila), 
de 10 a 13h i de 16.30 a 19.30h. 

Novetats. Hi ha la possibilitat de 
fer cursos de nivell elemental de 
modalitat anual (d’octubre a juny) 
i un nou curs bàsic al Kursaal de 
Can Sant Joan. D’altra banda, el 
Centre Cívic La Ribera acull fi ns 
al 23 de setembre les matrícules 
per a dos cursos de català gratuïts 
que s’impartiran a l’equipament, 
adreçats a persones que coneixen 
mínimament el català però no 
s’atreveixen a parlar-lo.

Les biblioteques 
homenatgen 
l’escriptora 
Mercè Rodoreda

V CONCURS ‘EL BASAR’

El certamen crea un únic premi de 
2.000 euros per al millor microrelat
Els autors només podran presentar un relat a una de les cinc convocatòries mensuals

El Premi de Microrelats El Ba-
sar de Montcada Ràdio arriba 
aquesta temporada a la seva cin-
que  na edició amb una novetat 
im portant: la creació d’un únic 
premi dotat amb 2.000 euros, 
que aporta íntegrament l’empre-
sa Lafarge Cementos. El direc-
tor de Montcada Comunicació, 
Lluís  Maldonado, ha explicat 
que aquest canvi  “suposa una 
aposta decidida pel certamen 
en la seva cinquena edició i un 
intent de situar-se en l’escena 
dels premis literaris de pes”. La 
dinàmica del concurs es manté 
com les anteriors edicions. Cada 
mes –d’octubre a febrer– el jurat 
triarà un microrelat fi nalista, que 
optarà al primer premi, i diver-
sos textos que també destaquin 
per la seva qualitat. 

Novetat. A diferència de les al-
tres edicions, els autors només 
podran presentar un microrelat 
a una de les cinc convocatòries 
mensuals. El veredicte es farà 

públic al programa El Basar del 
segon dijous del mes següent, on 
es llegirà el text fi nalista. L’autor 
també podrà veure el seu relat 
publicat a La Veu i a l’apartat de 
microrelats del web www.mont-
cadaradio.com –on es poden 
consultar les bases del certamen. 
Els relats seran publicats en un 
volum col·lectiu que s’editarà  
per Sant Jordi. El jurat compta 

amb els escriptors i crítics lite-
raris, Juan Antonio Masoliver i 
Sònia Hernández i el crític Fer-
nando Valls. Les bases es presen-
taran el 7 d’octubre a la Casa de 
la Vila, coincidint amb la inaugu-
ració de l’exposició “Microbis” 
basada en el llibre del mateix 
títol que recull els millors textos 
de la quarta edició il·lustrats pel 
fotògraf Santi Romero.

Laura Grau | Montcada

Fernando Valls i Juan Antonio Masoliver són dos dels components del jurat | ARXIU/PILAR ABIÁN

L’escriptora Mercè Rodoreda | ARXIU

Les biblioteques locals comme-
moren el centenari del naixement 
de Mercè Rodoreda (1908-1983) 
amb la publicació d’una guia 
de lectura i un espai que posa a 
l’abast dels lectors les seves obres 
i una selecció de biblio grafi a i 
diversos articles i documentals 
biogràfi cs. La mostra, que es po-
drà visitar fi ns al 30 de setembre, 
inclou una hora del conte especial 
on la contista Anna Obiols expli-
carà alguns dels contes infantils 
que va escriure l’autora, acom-
panyada de l’il·lustrador Subi. La 
cita serà el 19 de setembre, a les 
18h, a la Biblioteca de Montcada 
centre | LG

Silvia Díaz | Redacció
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Bolívar Rock presenta nou 
treball al Pub Boulevard

El Pub Boulevard de Carretera 
Vella va acollir el 13 de setembre 
el concert de presentació del quart 
cedè del grup local Bolívar Rock, 
“Secretos de alcoba”, on la ban-
da, formada per Antonio Bolívar 
i Manuel Romero, trenca amb la 
temàtica social dels seus anteriors 
treballs per abordar el tema del 
sexe, “com a font de diversió i 
plaer”, explica Bolívar, lletrista i 
compositor del grup que ha escrit 

les lletres del nou disc a partir 
dels testimonis de persones que li 
han explicat episodis íntims de la 
seva vida.  “Crec que el resultat 
és força original i demostra que 
es pot parlar de sexe sense cau-
re en la vulgaritat, buscant el 
costat eròtic de la vida”, afegeix. 
Pel que fa a la música, la banda 
continua apostant pel “rock gara-
ge”, “una forma senzilla i crua 
del rock and roll”, en paraules 
del compositor.

Laura Grau | Montcada

MÚSICA

Antonio Bolívar i Manuel Romero són els dos components de Bolívar Rock | SANTI ROMERO

‘Secretos de alcoba’ gira al voltant del sexe i aposta pel rock pur

el retro-visor Ricard Ramos
Fundació Cultural

Es compleix el vintè aniversari de la col·locació d’un monolit commemoratiu dalt del Turó

Enguany és compleix el vintè ani-
versari de la col.locació d’una pla-
ca commemorativa en el lloc cone-
gut com La Miranda, dalt del Turó. 
Una colla de veïns amants de la 
història local va tenir la iniciativa 
de celebrar durant uns anys un 
fet llegendari ocorregut al castell 
dels Montcada en temps de moros 
i cristians, l’anomenada Pau del 
Turó. Aquesta llegenda neix d’un 
setge de les tropes àrabs coman-
dades per Mohamed Ben Alí sobre 
el castell dels Montcada. 

La resistència aferrissada dels 
cristians durant dies i dies estava 
minant la moral dels soldats que 
no entenien com encara tenien 
aigua i queviures. El desconcert 
va créixer quan el senyor del cas-
tell va enviar dos missatgers amb 
banderes blanques per convidar 

Ben Alí i els seus màxims capitans 
a un dinar de gala pel celebrar el 
seu sant patró. El magnífi c àpat en 
què van participar, amb aliments 
frescos de gran exquisida, va fer 
pensar al cabdill àrab que el cas-
tell tenia un passadís subterrani 
que anava a parar a l’altra ban-
da del riu Besòs, potser cap als 
boscos de la Conreria. Acabat el 
dinar, Mohamed Ben Alí va donar 
les gràcies al senyor de Montcada 

per la seva gentilesa i se’n va anar 
al seu campament. L’endemà ma-
teix va aixecar el setge del castell i 
va marxar. El monòlit de ferro que 
commemora aquesta llegenda dalt 
del Turó –que encara es pot visi-
tar– conté l’escut de Montcada i 
va ser dissenyat per Joan Capella i 
construït per Joan Pérez. El dia de 
la seva col·locació van pujar 150 
persones, entre les quals hi havia 
el gran pintor.

La Pau del Turó, història o llegenda?

Capella va dissenyar el monolit que el 1988 es va col·locar dalt del Turó | ARXIU FC

La llegenda neix 
d’un setge de les 
tropes àrabs de Ben 
Alí sobre el castell
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El CD Montcada 
és quart, imbatut a 
Primera PÀG. 26

Can Piqué guanya nou 
medalles al Campionat 
de Catalunya PÀG.  28

>Esports

La llegenda de la Unió Escacs 
Montcada continua creixent. 
Després de proclamar-se per 
tercera temporada consecuti-
va campió de Catalunya per 
equips de la Divisió d’Honor, el 
club ha aconseguit l’ascens a la 
màxima categoria estatal gràcies 
a la segona posició obtinguda al 
Campionat d’Espanya per con-
junts, disputat a Lleida del 15 al 
17 d’agost. L’equip –format pels 
grans mestres Salvador del Río, 
Marc Narciso i Radek Kalod i el 
mestre internacional Jaime Cuar-
tas– va fer bons els pronòstics i 
es va proclamar sotscampió amb 
17’5 punts en un torneig molt 
igualat en què es va acabar im-
posant la gran favorita, la Unió 
Gracienca d’Escacs, per només 
mig punt de diferència.

La lluita. El Campionat va cons-
tar de sis rondes, de les quals la 
UE Montcada no en va perdre 
cap. A la primera, va vèncer de 
manera contundent (4-0) el Real 
Club Regatas. Durant la segona 
partida es va viure el derbi va-
llesà contra el Cerdanyola, que 
va acabar en taules (2-2). El ma-
teix resultat es va produir a la 
ronda següent contra la Unió 
Gracienca d’Escacs. A les tres 
últimes, el club montcadenc va 
superar de forma clara els seus 
rivals: contra el Leida per 3’5 a 
0’5, davant de l’Equigoma Casa 

Social Católica per 1-3 i contra 
l’Iretza Gros B per 3-1. “Estem 
molt contents perquè era un 
ascens que perseguíem des de 
feia temps”, ha dit el president, 
Jaume Izquierdo. 
La temporada actual clourà amb 
la disputa del Campionat de 
Catalunya de partides ràpides 
per equips, que tindrà lloc el 27 
i 28 de setembre a Terrassa. De 
cara a la pròxima campanya, la 
directiva de la UE Montcada ha 
començat a moure peces. En el 
capítol de baixes, el club ha con-
fi rmat la marxa del mestre inter-
nacional Víctor Vehí. Pel que fa 
als fi txatges, l’entitat ha incorpo-
rat el gran mestre Lluís Comas, 
del Sabadell, i la jove promesa 
dels escacs catalans Robert Alo-
mar, mestre internacional amb 
només 18 anys. El president 
també ha confi rmat que “conti-
nuaran tots els grans mestres”.

ESCACS. Campionat d’Espanya per equips

Sílvia Alquézar |  Redacció

La UE Montcada compleix el somni 
de pujar a la Divisió d’Honor estatal 

Els jugadors de la UE Montcada, concentrats en una de les rondes del torneig estatal  | UE MONTCADA

L’equip, format per Del Río, Narciso, Cuartas i Kalod, va acabar segon al torneig, disputat a Lleida del 15 al 17 d’agost

L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), i el regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), van lliurar una placa 
de reconeixement a la UE Mont-
cada el 15 de setembre pel seu 
ascens a la Divisió d’Honor. El 
club, com a mostra d’agraïment 
al Consistori i a la ciutadania, va 
lliurar a les autoritats la copa que 
va obtenir al campionat de Lleida, 
que s’exposarà a una vitrina de la 
Casa de la Vila | SD

SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament ret homenatge als nous ascendits

L’Ajuntament 
aposta aquest 
mandat per un 
nou pavelló  

“L’aposta clara en matèria es-
portiva per a aquest mandat 
és la creació d’un nou pavelló 
per donar resposta a l’activitat 
de primer nivell que hi ha al 
municipi”, ha manifestat el regi-
dor d’Esports, Juan Parra (PSC). 
En aquest sentit, el Consistori ha 
sol·licitat ajut econòmic a diverses 
administracions superiors i la pri-
mera resposta positiva ha arribat 
de la Diputació de Barcelona, que 
ha atorgat a l’Ajuntament una sub-
venció de gairebé un milió i mig 
d’euros. La dotació s’emmarca en 
el pla Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat per als anys 2008-2011, 
que concedeix suports destinats a 
la creació d’equipaments. Parra ha 
explicat que ara el Consistori està 
a l’espera de conèixer amb quants 
ajuts d’altres administracions po-
drà comptar per concretar les ac-
tuacions de futur. L’edil ha indicat 
que s’està estudiant fer un edifi ci 
nou annexe al pavelló Miquel Po-
blet però no es descarta construir-
ne un en un espai diferent.

Recomanació de la Generalitat. Un 
dels principals objectius de la crea-
ció d’un nou pavelló, segons Parra, 
és donar resposta a les necessitats 
d’espai de les entitats perquè pu-
guin dur a terme la seva funció so-
cial i esportiva. A més, l’edil ha dit 
que la necessitat de comptar amb 
més espais està incorporada a un 
informe recent de la Generalitat, el 
Mapa d’Infraestructures Esporti-
ves Municipals. 

SUBVENCIÓ

Silvia Díaz |  Redacció



26 1a quinzena | Setembre 2007Esports

Ni els més optimistes s’haurien 
imaginat mai un inici tan bo del 
CD Montcada –imbatut al quart  
lloc amb 7 punts– en una tempo-
rada plena de novetats i després 
de la profunda renovació d’una 
plantilla jove que compta amb 
un entrenador, Alfonso Pino, que 
mai havia entrenat a la Primera 
Catalana. De moment, el treball 
del tècnic i dels seus homes és 
impecable. Al debut, els montca-
dencs van superar còmodament 
el Peralada (2-0). Exhibint una 
gran solidesa defensiva i vertica-
litat en atac, el Montcada va vèn-
cer gràcies als gols de Tamudo i 
Carlos. 

Imbatuts. Seguint la fi losofi a an-
glesa, que recomana aconseguir 
les victòries a casa i treure empats 
de les visites, els jugadors verds 
van sumar un punt, el dia festiu 
de la Diada, després d’empatar 
sense gols al camp del Vilassar (0-
0), sobre el paper un dels favorits 
per aconseguir l’ascens de catego-
ria. Els montcadencs, en un matx 
molt equilibrat i de predomini fí-
sic, van imposar el seu ritme i van 
aportar les gotes de qualitat, però 
la falta de punteria es va concre-
tar en l’empat a zero. 
L’èxtasi va arribar a la tercera jor-
nada, a casa contra el Masnou (4-

3). Abans del primer quart d’hora, 
el Montcada es va avançar amb 
dos gols de Germán i Cuadras. 
Espín va retallar distàncies, però 
abans d’arribar al descans, Bru-
llés –últim fi txatge– va marcar 
un gol de bandera des del mig 
del camp (3-1). A la represa, el 
Masnou va demostrar ser un ri-
val dur fi ns igualar el marcador 
al minut 90. Però, al temps afegit, 
l’àrbitre va xiular un penal sobre 
Víctor que Cuadras va transfor-
mar provocant el deliri de l’afi ció 
i la plantilla. 

FUTBOL. Primera Catalana

Eufòria i optimisme al CD Montcada 
en un bon inici al campionat de lliga
Els montcadencs es troben imbatuts a la quarta posició, amb dues victòries a l’estadi de la Ferreria i un empat fora de casa

Els jugadors del CD Montcada celebren la victòria davant el Masnou en la tercera jornada de lliga per 4-3 | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez |  Redacció

<<

C. Sánchez
periodista

la contra

Tot sembla que comenci de 
zero aquest any per al CD 
Montcada. És una sensació 
estranya, ja que l’equip va 
debutar a la Primera Catalana 
l’any passat, però en aquests 
primers partits de temporada, 
el conjunt local desprèn aque-
lla olor tan característica de les 
coses noves. Els de La Ferre-
ria, passades ja tres jornades 
de lliga, conserven intacta la 
màgia del seu esperit novell. 
Els resultats han ajudat, i molt. 
Alfonso Pino ha vist com el seu 
projecte efectuava les seves 
primeres passes sobre ter-
ra ben ferma, però més enllà 
d’això, l’equip ha connectat, 
tant entre si com amb l’afi -
ció.  Amb més d’una dotzena 
de cares noves, el repte del 
tècnic era fer un grup hete-
rogeni. De moment, els verds 
pensen, senten i actuen com 
una unitat, fent gala d’un es-
perit solidari tant en atac com 
en defensa. Molts d’aquests 
fi txatges provenien d’equips 
més humils i les seves ganes 
de créixer han encaixat perfec-
tament amb les ambicions del 
club, que ha fet un gran esforç 
per apropar el CD Montcada 
als seus seguidors, creant una 
catarsi mai vista l’any passat 
entre la grada i el terreny de 
joc. La revolució està resultant 
triomfant. Que aquest efecte 
no envelleixi mai! 

Una revolució 
triomfant

Sigues un soci de cinema! és 
l’eslògan de la campanya de cap-
tació de socis que ha engegat el 
CD Montcada amb la col·laboració 
dels Cines Montcada. Els nous 
socis disposaran d’un carnet VIP, 
per un preu de 70 euros, que els 
permetrà entrar gratuïtament a les 
sales de Mas Rampinyo qualsevol 
dia de la setmana. A la foto, el ge-
rent de Cines Montcada –Jordi Torres, que ha estat l’ideòleg de la campanya– i 
el president del CD Montcada, Emili Artés | LM

campanya de captació de socis

Carnet per veure futbol i cinema per 70 euros

LLUÍS MALDONADO

La Unió Sant Joan At. va començar 
la seva primera aventura a la Pri-
mera Territorial amb una derrota a 
casa contra el Vilassanès (2-5). Els 
homes de Fernando Gómez ‘Cu-
qui’ no van jugar malament, però 
van desaprofi tar les seves ocasions 
a la primera meitat. El conjunt del 
Maresme va estar més encertat i 
es va posar amb un avantatge de 
0 a 3. El Sant Joan va lluitar fi ns a 
l’extenuació i va retallar la diferèn-
cia fi ns al 2-3 amb gols d’Iván Sali-
nas i Zapata, de penal.
Als montcadencs, però, no els hi 
va somriure la fortuna i Miguel va 
ser expulsat amb vermella directa. 
Amb 10 homes, l’àrbitre va xiular 
un penal en contra que el Vilas-

sanès no va desaprofi tar. Al con-
tracop, els visitants van fer el defi -
nitiu 2 a 5.  “Hi havia nervis i es 

van cometre errors no habituals, 
treballarem per obtenir millors 
resultats”, ha dit ‘Cuqui’.

El Sant Joan paga la inexperiència 
i cau al seu primer partit a Primera

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL. Primera Territorial  

El Vilassanès, més encertat de cara a la porteria contrària, va aconseguir la victòria per 2 a 5

El nou Santa Maria que entre-
na José María Esquerda ‘Tete’ 
no va tenir gaire problemes per 
començar la lliga amb una clara 
victòria sobre el Polvoritense B 
per 3 a 0. Javi Bermejo, en dues 
ocasions, i Mariano van ser els 
autors dels gols dels montca-
dencs, que van ser molt superiors 
als seus rivals. El nou tècnic va 
quedar satisfet amb aquesta vic-
tòria, encara que demana més al 
seu equip: “El resultat va ser bo, 
però sóc molt més exigent. Al 
debut, l’ansietat va poder més 
que el cap. Hem d’aprendre a 
jugar més al futbol i tenir més 
paciència”. El Santa Maria, que 
ha renovat amb profunditat la 

seva plantilla respecte a la tempo-
rada passada, jugarà a les prope-
res jornades contra el Chacarita a 
domicili i el Cèltic a casa. 

El Santa Maria aixeca 
el teló amb un triomf clar

FUTBOL. Segona Territorial

Els homes de ‘Tete’ van guanyar el Polvoritense B (3-0)

Rafa Jiménez  |  Redacció

Bon inici del Santa Maria | SANTI ROMERO

El Sant Joan va fer la seva primera aparició a Primera amb una derrota a casa | SANTI ROMERO
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El Valentine ja està a punt per de-
butar el pròxim 21 de setembre al 
Grup Tercer de Primera Catalana. 
El CB Montcada, que va haver 
de renunciar a la Lliga EBA a fi -
nal de la campanya passada per 
motius econòmics, es desplaçarà 
a la pista del Barberà A. L’equip 
dirigit per Miguel Ángel Cortón 
ha confeccionat una plantilla que, 
formada per jugadors provinents 
dels equips júnior i sènior B, tam-
bé comptarà amb l’experiència 
dels dos únics homes del conjunt 
EBA que han continuat al club: el 
base Unai Abrisqueta i l’aler Raül 
Ortega. “El bàsquet continua 
amb il·lusió a Montcada”, ha dit 
l’entrenador, qui ha remarcat que 
el fet de jugar a Primera “no vol 

dir que l’afi ció deixi de gaudir 
d’aquest esport”. El CB Montca-
da organitza una festa el 26 de set-
embre a la discoteca Cactus per fer 
la presentació de l’equip (23h). 

“El bàsquet continua 
amb il·lusió a Montcada”
El tècnic Miguel Ángel Cortón veu amb optimisme la temporada

Sílvia Alquézar  |  Redacció

A la mitja part del partit contra 
l’Andorra, el club i l’Ajuntament 
van retre un petit homenatge 
al jugador brasiler de futbol 
sala Jefferson, que va jugar sis 
temporades al FS Montcada. 
L’entitat i les autoritats muni-
cipals van lliurar a l’excapità 
una placa –moment que recull 
la foto– en reconeixement a la 
seva trajectòria al club. El juga-
dor es va mostrar “molt emocio-
nat perquè a Montcada sempre 
m’he sentit com a casa” | LG

La Salle masculí veu amb espe-
rança la nova temporada, amb 
molts canvis després de la marxa 
dels jugadors veterans i la pèrdua 
de la categoria de Lliga Catalana. 
El nou tècnic, Dídac de la Torre, 
ja té tancada la plantilla, amb set 
cares noves. L’entitat ha fi txat el 
lateral Alberto Hernández i el 
porter Juan Galán, del Sant Fost; 
el lateral Enric Pérez, de la Lla-
gosta; i l’extrem Enric Escoda i 
el pivot Gerard Mwanguele, de 
l’Esplugues. Del sènior B, el cos 
tècnic ha pujat al primer equip 
Pau Maresma i Àlex Expósito. 

L’entrenador està content de com 
va la pretemporada i ha recone-
gut que, fi ns i tot, el club aspira a 
un objectiu superior al que hi ha-
via previst inicialment. “Creiem 
que podem estar entre els 
quatre primers i jugar la fase 
d’ascens”, ha dit el tècnic.
La Salle començarà la lliga el 
pròxim 5 d’octubre a la pista del 
Parets. El Montcada ha quedat en-
quadrat al Grup Segon de Prime-
ra Catalana. Respecte als rivals, 
De la Torre creu que els desplaça-
ments a les pistes del Pardinyes, el 
Sarrià i el Llagostera“seran molt 
complicats”.

La Salle masculí lluitarà 
per jugar la fase d’ascens

HANDBOL. Primera Catalana

L’entitat fi txa aquest curs cinc jugadors i puja dos del sènior B 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

> Homenatge 
a Jefferson

LAURA GRAU 

BÀSQUET. Primera Catalana

El Valentine, a punt per començar | LAURA GRAU

Una setmana abans del debut a la 
Primera Nacional A, les alarmes es 
van encendre al Game’s Gallery 
després de perdre dos amistosos 
contra el Barça B, de Primera A, 
per 1 a 7, i contra l’Andorra, de Pla-
ta, per 1 a 5. El club d’Eusebio Ca-
rrero es va moure ràpidament per 
reforçar la plantilla amb un jugador 
amb olfacte golejador i l’escollit va 
ser Cristian, que ja havia jugat a 
l’equip fa dues temporades. 
El nou fi txatge del Game’s Gallery, 
que va debutar en un altre amis-
tós que es va jugar a la Diada a 
Esplugues (2-1), no va poder tenir 
un millor retorn al Miquel Poblet. 
Amb quatre gols va ser el gran 
protagonista a la victòria al primer 
partit de lliga contra La Unió de 
Santa Coloma (6-4). Els montca-
dencs es van anar al descans guan-
yant per 2 a 0 amb dos gols de Javi 
Grimaldos, un dels pocs jugadors 
que continua a l’equip respecte a la 
temporada passada.

Empat de La Unió. A la segona 
meitat, la inquietud es va apode-
rar dels montcadencs després de 

la reacció dels visitants, que van 
aconseguir l’empat a 2. A partir 
d’aquí, el protagonisme va recau-
re als peus de Cristian. Amb els 
seus quatre gols va consolidar la 
primera victòria dels montcadencs 
davant d’un rival que mai va po-
sar en perill el triomf, tot i fer dos 
gols més. “Hem corregit els erros 

defensius que vam cometre als 
amistosos de pretemporada. A 
més, l’arribada de Cristian ha 
estat primordial ja que ens feia 
falta un jugador amb el seu per-
fi l atacant”, comenta ‘Pati’, que 
no descarta incorporar algun altre 
jugador amb capacitat ofensiva per 
tancar la seva plantilla.

FUTBOL SALA. Primera Nacional A 

Cristian, protagonista golejador en 
el debut del Game’s Gallery a la lliga

Rafa Jiménez  |  Redacció

Fitxat a última hora, va ser l’autor de quatre gols al matx amb victòria sobre La Unió (6-4)

Cristian va tornar al Miquel Poblet i ho va fer per la porta gran amb quatre gols | SANTI ROMERO



28 1a quinzena | Setembre 2007Esports

El Club Català de Tir amb Arc 
(CCTA) va obtenir nou podis a 
la tretzena edició del Campionat 
de Catalunya en la modalitat de 
3D, que es va disputar el 7 de 
setembre a les instal·lacions de 
Can Piqué a Vallensana. Julio 
Lozano, Vicenta López i Fran-
cisco Javier Verdejo van guanyar 
la medalla d’or en arc recorbat 
sènior home i arc nu sènior dona 
i home, respectivament. Can Pi-
qué també va sumar tres guar-
dons de plata, que van aconse-
guir Alicia Vargas, en arc recte 
sènior dona; Salvador Pérez, en 
arc recorbat sènior home; i Isido-
ro Grajera, en arc mecànic sènior 
home. D’altra banda, els tiradors 
locals que van obtenir els metalls 
de bronze són Josep Sánchez, en 
arc nu veterà home; Joan Berni, 
en arc mecànic sènior home; i 
Joaquín Fernández, en arc lliure 
sènior home.

Novetats. La competició, orga-
nitzada pel club montcadenc, va 
comptar amb la participació de 
141 arquers de 24 clubs d’arreu 
de Catalunya. El torneig català 
va constar de tres circuits de 20 
dianes cadascú, sent la primera 
vegada que s’organitza un cam-
pionat de Catalunya amb aques-
ta infraestrucutra. “Això ens va 
permetre fer grups més reduïts 
i facilitar la mobilitat dels ar-

quers”, ha dit Toni Roca, presi-
dent del CCTA. Els arquers van 
haver de fer dos circuits –un al 
matí i un altre a la tarda. El fet 
de tenir tres circuits va perme-
tre que hi haguessin participants 
convidats sense que fossin un 
problema per al desenvolupa-
ment de la competició del Cam-
pionat de Catalunya.

El CCTA té un fi nal de tempora-
da intens, tant pel que fa a com-
peticions com a l’organització 
de tornejos. Les dues properes 
cites són l’última jornada de la 
Copa dels Pirineus i el segon 
Open de Bombers i Policies, dos 
campionats que es disputaran a 
les instal·lacions de Can Piqué a 
Vallensana.

TIR AMB ARC. Campionat de Catalunya 3D

Can Piqué aconsegueix nou podis 
en un torneig amb tres circuits

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El club montcadenc va organitzar la competició a les instal·lacions de Vallensana

Un dels arquers participants al Campionat de Catalunya a Can Piqué | SANTI ROMERO

> José Ortín, primer a la ‘Perico Delgado’
José Ortín va guanyar per segona vegada la marxa cicloturista Pedro Delga-
do en la categoria de majors de 55 anys, disputada el 17 d’agost a Segovia. 
El ciclista va fer un temps de 4 hores, 59 minuts i 48 segons per recórrer 165 
quilòmetres amb quatre ports de muntanya. Ortín va ser el 88 de la general, 
amb 1.690 inscrits. A la foto, el montcadenc amb Perico Delgado  | SA

CICLISME

El CC Montcada es queda 
sense Saunier Duval
El club busca un nou patrocinador per seguir amb l’equip

La continuïtat de l’equip en com-
petició del Club Ciclista Montca-
da de cara a la pròxima tempora-
da penja d’un fi l. El seu principal 
patrocinador, Saunier-Duval, va 
trencar l’acord de col·laboració 
amb el club montcadenc el pas-
sat mes de juliol arran dels pro-
blemes de dopatge que el primer 
equip va patir a l’última edició 
del Tour de França. La primera 
conseqüència de la fi  de la relació 
ha estat la impossibilitat de parti-
cipar a les proves estatals previs-
tes al calendari del CC Montca-
da, que s’ha limitat a córrer les 
curses de Catalunya. La segona 
implicació fruit de la manca del 

principal patrocinador és el perill 
que el CC Montcada no pugui 
constituir un equip de competi-
ció per a la temporada vinent. 
Fonts de l’entitat han informat 
que necessiten trobar 12.000 
euros abans del 15 d’octubre per 
suplir l’aportació de Saunier Du-
val. “Som conscients de la difi -
cultat del moment a causa de 
la crisi econòmica”, ha comen-
tat el secretari del club, Enric 
Yus, qui ha remarcat que el CC 
Montcada –el segon club més an-
tic de la ciutat– continuarà com 
a entitat, tot i que “prendrà un 
altre camí”. El CC Montcada 
és l’equip més antic d’Espanya 
en competició.     

Sílvia Alquézar | Redacció

CC RIPOLLET
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CAÇA. Fira del caçador

Mas Duran acull el dia 
21 la vuitena edició
El Tordo també farà el segon Memorial Domènec Vargas

La Societat de Caçadors El Tor-
do de Montcada i Reixac orga-
nitza el pròxim 21 de setembre 
als terrenys de Mas Duran la 
vuitena edició de la Fira del caça-
dor i el segon Memorial Domè-
nec Vargas de gossos de mostra. 
L’entitat ha decidit repetir la fór-
mula de l’any passat arran de la 
bona acollida que va tenir reduir 
l’esdeveniment de dos a un dia i 
traslladar la data de juliol a set-
embre. La jornada, que es desen-
voluparà de 8 a 15h, començarà 
amb les exposicions de gossos 
de caça, de vehicles tot terreny i 
dels estands de complements.  A 
les 10h, tindrà lloc la inaugura-

ció ofi cial de la Fira a càrrec de 
les autoritats municipals i del 
president de la Real Federació 
Espanyola de Caça, Andrés Gu-
tiérrez. L’esdeveniment també 
inclou una exhibició d’agility i 
una altra de falconeria. A les 12h 
començarà la Missa a Sant Hu-
bert, patró dels caçadors. 
El president de la Societat de 
Caçadors del Tordo de Montca-
da, Juan Pozas, es mostra opti-
mista amb la vuitena edició. “Es-
perem poder repetir la bona 
acollida que va tenir l’any pas-
sat”, ha indicat Pozas, qui recen-
tment ha estat escollit tresorer de 
la Federació Territorial de Caça 
de Barcelona.   

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) té previst condi-
cionar en breu l’antic camp de 
futbol de la Ferreria perquè pu-
gui entrenar la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM), ja que l’actual 
seu de l’entitat al Pla d’en Coll 
acollirà en un futur pròxim el 
nou IES Montserrat Miró. El 
projecte consisteix en la remode-
lació dels vestidors i la construc-
ció d’unes pistes per entrenar.

Dotació econòmica. El Ple de 
l’Ajuntament del mes de juliol va 
aprovar una operació de crèdit 
per un import de 638.892 euros 
per fer aquesta i d’altres actua-
cions en l’àmbit esportiu com ara 
el cobriment de la pista esportiva 
del CEIP Reixac i instal·lar els 
sistemes de megafonia del camp 
de futbol de Can Sant Joan i de 
la pista esportiva de Can Cuiàs. 
L’operació de crèdit va ser apro-
vada pel Ple amb l’abstenció dels 
grups a l’oposició –ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra– que van criti-

car el govern municipal –PSC 
i CiU– per falta de planifi cació 
en les inversions, tot i considerar 
que les actuacions programades 
són necessàries.  Fonts de l’IME 
han confi rmat que en els propers 
dies es farà l’adjudicació de les 
obres i, en breu, començaran els 
treballs d’adequació. 

Per la seva banda, la JAM ja va 
deixar clar abans de l’estiu que 
el seu desig és que l’adequació 
de l’antic camp de la Ferreria si-
gui una solució transitòria i que, 
en un futur, s’arribi a construir 
una zona d’atletisme al costat 
del col·legi Font Freda, molt més 
cèntric. 

ATLETISME. Nova temporada 

L’IME iniciarà en breu l’habilitació 
de la zona d’atletisme a la Ferreria

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El projecte preveu la construcció d’una instal·lació similar a la que hi ha ara al Pla d’en Coll

L’antic camp de futbol de la Ferreria està força deteriorat | SANTI ROMERO

Javier Quílez, veterà de 50 a 55 
anys, va ser setè de 37 partici-
pants als 20 quilòmetres marxa 
de l’Europeu, fet a Ljubljana 
(Eslovènia) a l’agost | SA

> Quílez, setè 
a l’Europeu

ARXIU
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Amb el començament del 
nou curs s’inicien els pre-
paratius de les activitats es-
portives extraescolars. La 
Lliga Escolar, organitzada 
per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
el Consell de l’Esport Esco-
lar a Montcada (CDEM) i
les AMPA de les escoles, 
ha posat en marxa el procés 
de confi guració de la nova 
temporada, que mantindrà 
les activitats de l’anterior 
campanya. Els interes-
sats poden formalitzar les 
inscripcions fi ns al 26 de 
setembre al mateix centre 
educatiu. Està previst que 
els entrenaments comencin 
el dia 29 i que la primera 
jornada de competició si-
gui el dia 18 d’octubre. 
D’altra banda, el CDEM 
té previst organitzar una 
jornada de corfbol abans 

que comencin les lligues 
per potenciar i donar a co-
nèixer l’esport.

Oferta. Enguany, la Lliga 
Escolar manté les mateixes
activitats que a la campa-
nya anterior: futbol sala, 
bàsquet, handbol, psico-
motricitat i multiesport, 
aquest últim és la combi-
nació de tres modalitats 
durant els tres trimestres 
del curs. D’altra banda, 
els alumnes de secundària 
tenen la possibilitat de fer 
corfbol. 
Els nens i nenes d’educació 
infantil faran psicomotrici-
tat; els infants de primer, 
segon i tercer de primària 
poden participar a la lliga 
de multiesport; i els alum-
nes des de quart de primà-
ria a quart d’ESO hauran 
d’escollir una única disci-
plina. Un any més, l’orga-

nització recorda que es ne-
cessiten monitors i àrbitres 
per a la Lliga Escolar. Els 

interessats poden lliurar el 
seu currículum a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32).

Les escoles i els instituts es 
preparen per a l’inici de la lliga 
Les inscripcions es poden fer fi ns al 26 de setembre i els entrenaments començaran el dia 29

JOCS ESCOLARS

Els infants participaran en una jornada de corfbol |  ARXIU/SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Èxit a la marató d’spinning
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) va posar el 
punt i fi nal a les activitats esportives al carrer el 22 de 
juliol amb una marató d’spinning que va ser tot un èxit 
de participació en la seva primera edició. Les 50 bici-
cletes ubicades a la plaça de l’Església es van omplir 
durant les dues sessions d’una hora cadascuna, amb 
llista d’espera inclosa | NS

> Bona participació a la natació 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) va organitzar 
el 17 de juliol a la piscina de la Zona Esportiva Centre el 
desè Campionat de Natació Vila de Montcada. Un total 
de 110 nedadors de les categories prebenjamí fi ns als 
veterans va participar a la competició. L’acte formava 
part del programa d’estiu | NS

Núria Sánchez | Redacció

> Presentació del CEB Can Sant Joan
El CEB Can Sant Joan celebra el 21 de setembre a les 19h 
al CEIP El Viver la presentació ofi cial dels equips per de 
la temporada 2008-09. Enguany l’entitat compta amb sis 
conjunts: un mini femení, un infantil masculí, dos júniors, 
un sots-25 i un sènior masculí. A més, el club presenta 
novetats a la direcció tècnica. Paula Eñeso és la nova 
coordinadora de la base i Jordi Bondia s’encarregarà de 
coordinar els equips sèniors. D’altra banda, Jordi Álvarez 
continuarà al capdavant de la presidència | NS

> Neix una nova entitat esportiva
El CEIP Turó ha creat l’Associació Esportiva Escolar 
(AEE) del centre, que s’emmarca en el Pla Català d’Es-
port a l’Escola que impulsen el Departament d’Educació 
i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. L’AEE donarà suport als equips participants a 
la lliga escolar. D’altra banda, l’entitat també organitzarà 
competicions, cursos, sortides i excursions durant els 
caps de setmana –a la imatge una competició de tenis-
taula organitzada pel CEIP El Turó–. Les inscripcions ja 
es poden tramitar al centre docent | NS

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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El Club de Futbol Sala 
Montcada ha engegat la 
temporada amb novetats. 
Enguany, l’entitat local 
compta amb un nou coor-
dinador tècnic de la base,  
provinent del Marfi l Santa 

Coloma. Es tracta de Juan 
Antonio Jaro. L’objectiu de 
la temporada és consolidar 
els set equips del planter 
–benjamí, aleví A i B, in-
fantil, cadet masculí i fe-
mení i juvenil– i mantenir 
les categories. 

La junta de l’EF Montca-
da compta amb un nou 
membre. Es tracta de la 
jugadora del femení Irma 
Soldevilla. Per primer cop, 
una dona forma part de 
la junta. Soldevilla desen-
voluparà les funcions a les 
comissions de secretaria 
i patrocini-promoció. La 
no va membre afronta el 
càrrec amb il·lusió i ganes:  
“Vull treballar perquè si-
gui un bon any esportiu i 
per transmetre els valors 
de l’Escola als infants”, ha 

dit. D’altra banda, l’entitat 
celebrarà la presentació ofi -
cial dels equips el 12 d’oc-
tubre, a les 17h, al Camp 
de Can Sant Joan i el 27 
de setembre comencen les 
competicions els equips de 
Primera Divisió: Cadet A, 
Infantil A, Infantil B, Aleví 
A, Aleví B i Benjamí A. 

Femení. D’altra banda, el 
conjunt femení de l’Escola 
està buscant patrocinadors 
per a aquesta temporada. 
Les noies d’Antonio Moya 
juguen enguany a Prime-

ra Catalana i necessiten 
pressupost per afrontar els 

llargs desplaçaments en au-
tocar que tenen. 

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

La jugadora local Irma Soldevilla, 
nova membre de la junta directiva
L’equip femení busca patrocinadors per afrontar els desplaçaments obligatoris per jugar a Primera Catalana

Juan Antonio Jaro, 
nou coordinador 

CFS MONTCADA

L’AE Elvira-La Salle 
s’estrena enguany com 
a entitat amb moltes 
il·lusions i ganes de con-
solidar-se entre l’esport 
local. El club de bàsquet 
comptarà amb set conjunts 
federats –sènior A i B mas-
culí, sènior femení, sots-21 
masculí, júnior masculí i 
femení i infantil masculí– i 
amb una escola.
La principal novetat és la 
fi gura del director tècnic, 
que recau en l’entrenador 
del sènior femení, Emilia-
no Fernández. L’Elvira-La 
Salle neix amb la fi losofi a 
de compaginar l’esport 
amb el companyerisme. 
A més, l’entitat vol ser un 
referent dins l’àmbit local 
i donar cabuda a tothom 
que vulgui fer bàsquet.

L’entitat 
engega el 
primer curs 
amb il·lusió

AE ELVIRA-LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

El Club Bàsquet Mont-
cada continua la tasca de 
ser un referent dins el bàs-
quet local i comarcal. Amb 
aquest objectiu, l’entitat 
comptarà amb un coor-
dinador d’Escola, Marc 
Amenós, i un director 
tècnic, Isma Sistrachs. Els 
dos tècnics treballaran per 
promocionar el bàsquet i 
oferir jugar en les millors 
condicions possibles. 
Enguany, el Montcada 
tindrà nou conjunts de 
base –premini, mini A 
i B, infantil, cadet A, B 
i C, júnior masculí i fe-
mení– i dos d’Escola. Els 
primers a començar les 
competicions són el cadet 
B i el júnior, equips que 

disputen el Campionat de 
Catalunya. Tots dos con-
junts començaran el 21 de 
setembre. D’altra banda, el 
dia 28, a les 17h,  el club 
celebrarà la presentació 
ofi cial dels equips al pave-
lló Miquel Poblet. 

Escola. La principal nove-
tat d’aquesta temporada és 
que l’Escola farà activitats 
alternatives al bàsquet per 
motivar els infants. A més 
hi haurà un coordinador 
que treballarà per  la pro-
moció i la seva consolida-
ció. Marc Amenós, ha ex-
plicat la seva funció: “He 
de vetllar pel bon funcio-
nament dels dos grups 
d’Escola”. D’altra banda, 
el termini d’inscripció per 

a l’Escola es manté obert. 
Els nens i nenes nascuts 
entre el  2000 i el 2002 
poden formular la inscrip-

ció a les ofi cines del club 
(Bonavista, 10) de dilluns 
a divendres, de 18 a 20h, 
o trucant al 935 645 550. 

El club centra els esforços en la 
promoció del planter i l’escola

CB MONTCADA

Les trobades d’escoles, una de les activitats més consolidades | SANTI ROMERO

Marc Amenós serà el nou coordinador de l’Escola i Ismael Sistrachs, el director tècnic de l’entitat 

Núria Sánchez | Redacció

Núria Sánchez | Redacció

El juvenil s’ha marcat com a objectiu mantenir la categoria | SANTI ROMERO

El juvenil intentarà lluitar per mantenir-se a la Primera Divisió | SANTI ROMERO

El planter del CH La Salle 
Montcada segueix amb el 
mateix nombre d’equips 
que la temporada anteri-
or: un infantil, dos cadets 
masculins i un femení, un 
prebenjamí i un aleví mas-
culí i femení a l’Escola. Un 
dels objectius de la tempo-
rada és afermar la base i 
treballar per ampliar l’es-
cola a d’altres col·legis del 
municipi. Per fer grup, de 
l’11 al 13 de setembre els 
equips de la Salle van fer 
un stage de pretemporada 
a la Conreria (Maresme). 
La principal novetat de la 
temporada és l’entrenador 
del cadet B, Alberto Her-
nández, jugador del pri-
mer equip lasal·lià i amb 
experiència com a entrena-
dor del BM Granollers.

La Salle 
treballarà 
per ampliar 
la base

CH LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció



Eduard Martin Caralt
Enamorat de la natura. L’Eduard va descobrir ben aviat la seva atracció pel bosc i la muntanya. 
De fet, es podria dir que li ve de família ja que part de les seves arrels estan vinculades al món agrí-
cola. El seu besavi, per part de mare, va ser masover de Ca n’Oller i va tenir fi ns a mitjan la dècada 
dels 60 una granja a la Font Pudenta coneguda com cal Quirro. El fet d’haver viscut sempre a Terra 
Nostra, ben a prop del Turó de Montcada i la serra de Collserola, també ha contribuït a despertar en 
l’Eduard la curiositat per descobrir l’entorn natural. Ja des de ben petit va començar a fer excursions 
pel bosc, primer acompanyat i després per lliure. “Els amics al fi nal no volien venir amb mi perquè 
sempre em fi cava pels camins més feréstecs i acabaven prenent mal”, recorda. Als seus 25 anys, 
és tècnic en treballs forestals i conservació en medi natural i cap operatiu i coordinador de voluntaris 
de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Montcada i Reixac.

“Sempre sóc alerta per sortir 
corrent en cas d’incendi”

Després de repassar el teu currícu-
lum es pot dir que per a tu la mun-
tanya ho és tot.
La veritat és que sempre m’ha agra-
dat, fi ns al punt d’haver-hi canalitzat 
els meus estudis i la meva professió.
Encara que això no és fàcil.
No gens. Durant l’estiu he treballat 
com a guaita del Consorci de la serra-
lada de Marina al punt de vigilància 
del Turó de Montcada. Ara que ha 
acabat la campanya, m’haig de bus-
car una altra feina. 
En què consisteix fer de guaita?
Has d’estar vigilant amb prismàtics el 
territori per detectar possibles colum-
nes de fum o focus d’incendi.
Tantes hores tot sol allà dalt del Turó 
deu ser una mica dur.
Sí, perquè t’hi passes moltes hores. 
A més, encara que no ho sembli, és 
una feina estressant ja que t’obliga a 
estar en alerta contínua. De tota ma-

nera, haig de reconèixer que m’ho 
passo bé fent de guaita.
Aquest estiu, però, ha estat tranquil.
En general, sí. L’únic foc important va 
ser el de la muntanyeta de la Font Pu-
denta a fi nal de juliol que justament 
va detectar un company des del punt 
de guaita del Turó.
Un incendi que va ser fortuït. 
Podríem dir que sí, ja que el va pro-
vocar accidentalment un aligot que es 
va electrocutar amb un cable elèctric. 
Va ser fàcil detectar-ne l’origen perquè 
feia olor a pollastre rostit.
Vas començar a ser voluntari forestal 
amb 16 anys. Vas estar també dos 
anys a Protecció Civil i ara ets el cap 
operatiu de l’ADF de Montcada, una 
tasca completament altruïsta. Deus 
tenir un olfacte prou desenvolupat per 
saber si un incendi és provocat. 
Amb l’experiència aprens que hi ha 
dos tipus de piròmans. N’hi ha el 

malalt que crema perquè li agrada 
veure el foc d’aprop i fi ns i tot  s’ofereix 
a ajudar els bombers. I l’altre, el que 
actua amb coneixement de causa 
i sap com i quan provocar l’incendi 
perquè faci més mal, aquest és el 
més perillós.

Col·laborar amb els bombers en 
l’extinció d’incendis és una de les 
principals tasques dels voluntaris de 
l’ADF però no pas l’única.
La nostra funció principal és la de pre-
venir. Vigilem, desbrossem el bosc i 
fem treball de conscienciació per-

què la gent el cuidi i el respecti.
I quina resposta rebeu?
Majoritàriament la gent fa cas de les 
nostres indicacions encara que tam-
bé ens trobem qui justifi ca qualsevol 
acció dient que “el bosc és de tots” i 
això no és cert, el 90% de la massa 
forestal de Catalunya és privada.  
Tot i que pocs propietaris se’n cuiden.
Això és veritat. Com que no en poden 
treure profi t econòmicament molts 
se’n despreocupen, per això és impor-
tant que tant les administracions com 
l’ADF vetllin per cuidar el bosc.
I quin és el grau de qualitat dels nos-
tres boscos?
No gaire bo perquè falten recursos per 
fer intervencions més acurades. Les 
administracions s’hi esforcen però no 
n’hi ha prou. Crec que fa molts anys 
que vivim d’esquenes al bosc i cal un 
canvi de xip com va fer Barcelona 
amb el mar quan es van celebrar els 

Jocs Olímpics i va recuperar el litoral. 
De quins mitjans disposa l’ADF?
Tenim tres vehicles, un cedit per 
l’Ajuntament i dos per particulars, 
però amb això no n’hi ha prou. Els 
voluntaris hem de pagar de la nostra 
butxaca el combustible i, fi ns i tot, el 
manteniment.
En aquestes condicions deu ser difí-
cil trobar gent disposada a ser volun-
tària.
Costa molt trobar gent que els agradi 
el voluntariat i sobretot que el sentin. 
A l’ADF intentem motivar-los i afor-
tunadament hi ha gent que ho vivim 
molt i que hi dediquem moltes hores. 
Jo estic tot el dia amb l’emissora con-
nectada i amb la motxil·la preparada 
per sortir corrent en cas d’incendi, 
encara que sigui fora de Montcada. 
A casa al principi els meus pares 
s’estranyaven, però ara ja s’hi han 
acostumat.

“La gent es pensa que 
la muntanya és de tots 
però el cert és que en un 
90% la massa forestal 
de Catalunya és privada”

 PILAR ABIÁN

Voluntari de l’ADF

>A títol personal
Pilar Abián


