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Les persones que es vulguin vacunar han de programar la visita | SANTI ROMERO

Els carrers Molina i 
Canigó, a la zona 21 de 
Terra Nostra, s’asfaltaran 
en dos mesos PÀG. 7

L’Ajuntament torna a 
clausurar el dipòsit de 
ferralla del barri de Can 
Sant Joan PÀG. 6

Nissan acomiadarà 1.686 empleats Nissan acomiadarà 1.686 empleats 

La FAVMiR 
celebra el seu 
16è aniversari
amb les AV

Actuació de l’Esbart de Mollet | S. ALQUÉZAR

SOCIETAT

PÀG. 10

>SOCIETAT

PÀG. 11

La campanya anual del Departament de 
Salut de la Generalitat contra la grip s’ha 
iniciat a principi d’octubre i acabarà el 30 
de novembre. Els interessats a vacunar-se 
s’han de programar prèviament trucant 
al telèfon 902 111 444. Els sectors de la 
població considerats de risc els formen les 
persones de 60 anys o més, malalts crò-
nics i personal sanitari, entre d’altres.

Els CAP vacunaran 
fi ns al novembre 
més de 4.000 veïns 
contra la grip

La multinacional japonesa té una nau al polígon del Pla d’en Coll on treballen 280 persones PÀG. 5

SANTI ROMERO

2.000 nous pisos a Mas Duran2.000 nous pisos a Mas Duran
L’Ajuntament incorpora noves propostes al pla director de l’ARE projectat per la Generalitat PÀG. 3

> ELS TREBALLADORS DE TYCO ES MOBILITZEN> ELS TREBALLADORS DE TYCO ES MOBILITZEN

Més diàleg amb les administra-
cions i més participació ciutada-
na. Aquestes són les principals 
demandes recollides a l’assem-
blea lúdica i reivindicativa que la 
Federació d’Associacions de Ve-
ïns de Montcada i Reixac, la FA-
VMiR, va organitzar el 5 d’octubre 
a la plaça de l’Església amb motiu 
del seu 16è aniversari. A l’acte 
central van assistir representants 
de la majoria d’AV de la localitat.

La Pegatina
tanca la gira 2008 a 
la sala Apolo PÀG. 20
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>Actualitat

El pla director urbanístic de l’Àrea 
Residencial Estratègica (ARE) de 
Montcada i Reixac que ha elabo-
rat la Generalitat ha incorporat 
les al·legacions que l’Ajuntament 
va presentar durant la fase 
d’estudi previ. Durant el mes de 
setembre, les comissions territo-
rials d’urbanisme van aprovar 
inicialment els projectes de totes 
les ARE que s’impulsaran a Ca-
talunya, un total de 94, distribuï-
des en 80 municipis, que suma-
ran més de 90.000 vivendes. 

Propostes acceptades. El projec-
te que els tècnics municipals van 
pre sen tar a la Generalitat fa una 
altra distribució del territori on 
es desen vo lu parà l’ARE per tal 
de cohesionar la urbanització de 
Can Pomada amb la resta de Mas 
Duran. La proposta inicial aïllava 
l’àrea residencial i condensava 
els habitatges, mentre que la de 
l’Ajuntament col·loca les vivendes 
de forma més dispersa i n’amplia 
els límits fi ns a la zona on es fan 
activitats com la Fira del Caçador, 
per una banda, i fi ns a la línia de 
tren de Vic, per una altra, tot ple-
gat en un total de 43 hectàrees. 

La Generalitat també ha ac-
ceptat la reducció del nombre 
d’habitatges, que ha passat de 
2.500 a 2.087 pisos, dels quals 
1.059 seran protegits –un 51%– 
i la resta, 1.028, serà de venda 
lliure. “Per a l’Ajuntament, la 
part fonamental del projec-

te és la creació d’habitatges 
protegits”, ha destacat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC). La 
incorpora ció de Can Pomada a 
l’ARE serveix per eliminar les ac-
tivitats econòmiques que es fan a 
precari i preveu incorporar la ma-
sia de Can Rocamora a la xarxa 
d’equipaments municipals. 

Noves al·legacions. El pla direc-
tor de l’ARE està sotmès a in-
formació pública, per tal que els 
ajuntaments i els agents socials hi 
presentin al·legacions. “Encara 
hi ha qüestions a millorar, com 
garantir que el vial de cornisa, 
que connectarà la C-17 amb 
la C-58, passi soterrat gairebé 
per tot Can Pomada i s’hi pu-
gui fer una rambla per sobre”, 
ha avançat el president de l’Àrea 
Política Territorial del Consisto-
ri, Jordi Climent (PSC). 

ARE DE MONTCADA

La Generalitat accepta la proposta de reduir 
a 2.000 els pisos que es faran a Mas Duran
L’Ajuntament dóna el vistiplau al pla director de l’ARE però presentarà noves al·legacions per garantir el soterrament de la via de cornisa

L’ARE que ha dibuixat 
l’Ajuntament amplia 
el territori a 43 
hectàrees i dispersa 
els habitatges 

Silvia Díaz | Redacció

La zona que ocuparà l’ARE limita amb Can Pomada i el Pla de Reixac, d’una banda, i amb la línia de tren de Vic, per l’altra | DPTOP

l’apunt

Com serà l’ARE de Montcada i Reixac?

Actualitat

1. Disposarà de 2.087 habitat-
ges nous: 1.059 seran protegits 
(51%) i la resta, de venda lliu-
re. 6.000 m2 seran per a pisos 
per a persones amb necessitats 
d’assistència social.
2. Es reservaran prop de 83.000 
m2 per a equipaments que per-
metran construir un centre cívic, 
un hotel d’entitats, una escola 
de primària, una llar d’infants 
i un casal de gent gran, entre 
d’altres. La masia de Can Roca-
mora es podrà recuperar per a la 
xarxa d’equipaments.
3. 28.800 m2 serviran per a ac-
tivitats comercials.
4. L’ARE permetrà crear continu-
ïtat urbana entre Mas Rampinyo 
i Can Pomada i protegir els sòls 
amb major interès paisatgístic, 
com el torrent de Rocamora i la 
seva vegetació de ribera, i el tor-
rent de Mas Duran, preservant 

el corredor natural entre Sent-
menat i Montcada.
5. L’ARE tindrà en compte me-
sures per garantir la sostenibi-
litat pel que fa a la gestió del 
cicle de l’aigua, la producció de 
l’energia i el tractament dels re-
sidus urbans.
6. Es preveu crear carrils bici, 
itineraris per a vianants, àrees 
de velocitat limitada i una línia 
urbana d’autobús | SD

Nou impuls per 
mantenir l’Espai 
Agroforestal de 
Llevant

Representants dels ajuntaments 
de Montcada i Reixac, Castellar 
del Vallès, Polinyà, Sentmenat i 
Sabadell han creat una comissió 
de treball amb l’objectiu de rede-
fi nir el manteniment i els usos de 
l’Espai Agroforestal de Llevant 
que va des de Sant Llorenç de 
Munt fi ns a la Serralada de Ma-
rina. Tot aquest territori inclou els 
municipis esmentats anteriorment 
a més de Caldes de Montbui, Bar-
berà del Vallès, la Llagosta, Palau-
Solità i Plegamans, Santa Perpètua 
de Mogoda, Ripollet i Sant Fost 
de Campsentelles. 

Comissió de seguiment. A fi nal del 
2001 hi havia la voluntat política 
de crear un Consorci per gestio-
nar el manteniment i la protec-
ció de l’Espai, que fi nalment no 
va fructifi car. Ara, però, es vol 
recuperar la iniciativa, motiu pel 
qual s’ha creat una comissió de 
treball on participa el president 
de l’Àrea de Política Territorial 
de l’Ajuntament montcadenc, 
Jordi Climent (PSC). Una de les 
línies d’actuació passa per donar 
a conèixer als ciutadans la impor-
tància d’aquest territori –que in-
clou el Pla de Reixac, a Mas Ram-
pinyo– com a pulmó verd.
L’Espai Agroforestal es va defi nir 
ara fa vuit anys per tal d’aconseguir 
la protecció de les zones agrícoles 
i forestals dels municipis que en 
formen part fent-les compatibles 
amb els usos socials i aconseguint 
l’equilibri entre la natura i les àrees 
urbanes i industrials. 

Pilar Abián | Redacció

SANTI ROMERO
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>Notícies S’obre el termini  perquè 
les entitats sol·licitin 
subvencions PÀG. 8

Aisa arriba a un 
acord  amb els seus 
treballadors PÀG. 5

MESURES CONTRA L’ATUR

Promoció Econòmica gestionarà 350.000 euros 
en dos anys per incentivar el mercat laboral
La subvenció prové del Servei d’Ocupació de Catalunya i servirà per fi nançar programes formatius, educatius i d’acollida als nouvinguts

El Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) ha dotat l’Ajun-
tament amb 356.853 euros per 
realitzar projectes i accions des-
tinades a fomentar l’ocupació, 
que gestionarà el servei de Pro-
moció Econòmica. Els diners 
serviran per contractar perso-
nes amb difi cultats per accedir 
al mercat laboral, que prendran 
part en programes destinats als 
joves o a l’acollida dels nouvin-
guts, en tasques de conservació 
de zones verdes i en la reparació 
i manteniment d’obres públiques 
i edifi cis municipals. 

Una part de la subvenció també 
es destinarà al fi nançament de 
programes de caire social com el 
de transició Escola-Treball –per 
a joves que tenen difi cultats per 
seguir el ritme acadèmic– i Men-
trestant, que es fa al barri de la 
Ribera i té com a objectiu facili-
tar un espai on els pares puguin 
deixar els seus fi lls durant unes 
hores al dia de forma gratuïta a 
canvi de cedir una estona del seu 
temps a la setmana a col·laborar 
amb la iniciativa. Així mateix, 

l’aportació del SOC permetrà fer 
durant el 2009 accions de suport 
a Serveis Socials.

Estreta col·laboració “Amb aquests 
diners podrem contractar 21 
persones; sabem que no arri-
bem a cobrir ni de bon tros 
l’actual demanda al municipi, 
però estem centrant els nostres 
esforços a col·laborar amb els 
ciutadans en situació d’atur o 
que necessiten formació”, ha 
explicat el regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Carles Paredes 
(CiU). Segons les dades del De-
partament de Treball de la Ge-
neralitat, al setembre del 2008 
es van registrar 1.802 aturats a 
Montcada, sobre una població 
activa de prop de 12.400 perso-
nes. Aquesta xifra ha anat en 
augment, ja que a l’agost, el nom-
bre va ser de 1.764, mentre que 
al juliol, els aturats eren 1.664.

Curs de soldadura. D’altra banda, 
l’Ajuntament ofereix un curs de 
formació ocupacional de solda-
dor d’estructures metàl·liques 
lleugeres destinat a persones en 
situació d’atur, pel qual apor-
ta 12.250 euros. El curs té una 
durada de 350 hores lectives, 
organitzades en dos mòduls, de 
330 hores de soldadura i 20 de 
prevenció de riscos laborals. El 
servei també ofereix cursos de 
formació contínua.

Silvia Díaz | Redacció

Una usuària busca feina a través dels webs especialitzats, a la sala de recerca de Promoció Econòmica, ubicada a Mas Rampinyo | SANTI ROMEROUna part de l’ajut 
es destinarà al 
fi nançament de 
programes amb 
fi nalitats socials

L’atur es fa palès a Serveis Socials

L’actual situació de crisi i el tan-
cament progressiu d’empreses ha 
provocat que el departament de 
Serveis Socials hagi vist incremen-
tades les demandes de persones 
que s’han quedat a l’atur i tenen 
difi cultats per pagar les despeses 
familiars. “Podem donar un su-
port econòmic molt puntual, 
però els nostres recursos són 
limitats i habitualment el que 
fem és orien tar els demandants 
a altres departaments”, ha expli-

cat la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU). En 
aquest sentit, el departament ofe-
reix suport psicològic i personal, 
fa processos d’acompanyament 
i assessora els usuaris a buscar 
alternatives a la seva situació de 
desocupació.

Més beques. D’altra banda, Ser-
veis Socials també ha registrat 
una gran quantitat de sol·licituds 
d’ajut amb motiu de l’increment 
considerable del preu de les hipo-

teques arran la pujada dels tipus 
d’interès. Aquesta situació està 
portant algunes famílies a veure 
reduït el marge que tenen per as-
sumir les despeses i es tradueix, 
per exemple, en un augment de 
les demandes de beques per a 
l’escolarització. Durant el curs pas-
sat, la Regidoria va registrar 600 
demandes i enguany, 800. Pel que 
fa a les beques de menjador, que 
atorga el Consell Comarcal, l’any 
passat hi va haver 452 sol·licituds i 
enguany, 494.  

Silvia Díaz | Montcada

El departament ha rebut més sol·licituds de beques de menjador i material que al 2007
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MOBILITZACIONS A TYCO

300 empleats locals protesten 
contra el tancament de Berga
La clausura posa en perill la feina de 69 empleats de la planta que l’empresa té al Pla d’en Coll

Gairebé 300 treballadors de la 
planta de Tyco de Montcada es 
van manifestar pels carrers de 
Berga el 9 d’octubre, en una mo-
bilització convocada pels comitès 
d’empresa per evitar el tancament 
de la fàbrica d’aquesta ciutat, que 
dóna feina a 121 persones. La 
protesta va reunir 800 manifes-
tants, dels quals, 500 eren treba-
lladors de les fàbriques catalanes. 
La intenció de la multinacional és 
clausurar la fàbrica de Berga per 
traslladar la producció a Hongria 
i la República Txeca. “El tanca-
ment i la deslocalització no res-
ponen a cap crisi sinó exclusi-
vament a objectius econòmics; 
allà la mà d’obra, tot i no ser 
tan qualifi cada, és molt més 
barata”, ha explicat el president 
del comitè de Tyco a Montcada, 
José Luis Hernández, qui ha des-
tacat que els representants dels 
treballadors de les plantes cata-
lanes han unit forces “per evitar 
que ningú no perdi la feina”. 

Acomiadaments. El projecte, que 
es farà efectiu al 2009, inclou 
l’acomiadament d’empleats de 
les altres dues centrals a Catalu-
nya: 69 són de Montcada i una 
vintena més pertany a les ofi cines 
de Barcelona. Al setembre, la di-
recció va anunciar que apostava 
per la fàbrica del Pla d’en Coll, 
amb un total de 389 empleats, 

per convertir-la en un centre tec-
nològic punter a Catalunya, però 
això no evita que alguns treballa-
dors siguin acomiadats. Sobre la 
si tuació a Montcada, Hernández 
ha dit que, tal com està la pro-
ducció, “el nombre d’afectats 
podria ser més gran de 69, la 
dada que ha donat inicialment 
la direcció de l’empresa”.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Els treballadors de Tyco van sortir de Montcada amb pancartes reivindicatives | SANTI ROMERO

Els empleats 
d’Aisa cobraran 
un màxim de 25 
dies per any

El personal de l’empresa Aisa, al 
polígon del Pla d’en Coll, ha ac-
ceptat l’oferta de cobrar 20 dies 
per any treballat que li ha fet 
l’administrador que porta el cas 
i anirà al Fons de Garantia Sala-
rial. “En el cas que la direcció 
trobi fonts de fi nançament po-
dríem arribar a cobrar 25 dies 
per any treballat i fi ns a un 
màxim de 12 mensualitats”, 
ha explicat el president del co-
mitè d’empresa d’Aisa, Juan José 
Tribaldos, qui ha avançat que, 
com a molt d’hora, el personal, 
format per 45 treballadors, co-
mençaria a cobrar al desembre. 
La darrera nòmina sencera que 
van ingressar els empleats va ser 
la del maig.
A l’agost passat, l’empresa, dedi-
cada a l’ebenisteria i el mobiliari 
de cuina, va presentar concurs 
de creditors. La plantilla no ha 
deixat d’anar a la feina cada dia 
durant tot aquest temps, tot i que 
a fi nal de setembre la direcció va 
tancar les portes de la fàbrica i 
els treballadors passaven la jor-
nada laboral al carrer.  

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Nissan presenta 
un ERO que 
afecta 1.680 
treballadors

La direcció de Nissan ha pre-
sentat un expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) que afectarà 
1.686 treballadors de les plantes 
de la Zona Franca i del polígon del 
Pla d’en Coll, aquesta última amb 
280 empleats. El pla s’aplicarà en 
dos anys i suposa la reducció de 
la plantilla catalana en un 37,5%.  
“L’expedient afecta la nostra 
planta però no sabem encara 
en quina mesura, perquè les xi-
fres que ha donat la direcció són 
globals”, ha explicat el president 
del comitè d’empresa de Nissan a 
Montcada, Joaquín Carrillo.
L’empresa ha explicat que les 
causes que han provocat la regu-
larització són la crisi del sector 
automobilístic i la paralització 
de les vendes dels vehicles tot-
terreny, degut a que actualment 
són penalitzats fi scalment pel 
consum i la contaminació que en 
generen. Els sindicats han anun-
ciat mobilitzacions. El dia 17, els 
treballadors es concentraran da-
vant les fàbriques de Montcada 
i Barcelona i el 23 hi haurà una 
manifestació a Barcelona.

Silvia Díaz | Redacció
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CAN SANT JOAN

L’Ajuntament precinta el dipòsit de 
ferralla per segon cop aquest any
El Consistori ha fet efectiva la mesura cautelar de suspensió dictada pel Departament de Medi Ambient

Agents de la Policia Local van 
tancar el 10 d’octubre al migdia, 
per segon cop aquest any, les por-
tes del dipòsit de ferralla ubicat al 
costat de l’estació de tren de Can 
Sant Joan. Gairebé dos anys des-
prés de l’inici de mobilitzacions 
ciutadanes contra la planta, s’ha 
clausurat una instal·lació que 
provocava molèsties al veïnat pel 
volum de sorolls i l’impacte vi-
sual. El primer intent de clausura 
es va fer al mes de març, però 
l’empresa propietària del negoci, 
Traymas, va aconseguir reobrir 
les portes després d’acollir-se a 
tots els recursos legals possibles.

Actuacions judicials. Els propieta-
ris van presentar a principi d’any 
un recurs contenciós davant del 
Tribunal Suprem per no haver 
obtingut l’autorització mediam-
biental sol·licitada a la Generalitat 
i també un altre acte, en aquest 
cas davant del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, contra 
la mesura cautelar de tancament 
de la planta. Ambdós procedi-
ments encara estan en marxa, 
però poden passar anys abans 
que hi hagi una resolució defi ni-
tiva. Mentrestant, l’Ajunta ment 
ha decidit clausurar la ins tal·la ció 
perquè la Generalitat ja havia dic-

tat la mesura cautelar. L’empresa 
ha tornat a presentar un nou re-
curs contra el darrer precinte de 
la planta, entrat al Tribunal Supe-
rior el 25 de setembre.
“Esperem que aquest sigui el 
tancament defi nitiu”, ha expli-
cat l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), qui ha reconegut que s’ha 

recorregut un llarg camí per clau-
surar el dipòsit. Per part de l’AV 
de Can Sant Joan, el seu presi-
dent, José Luis Conejero, també 
ha manifestat la satisfacció del ve-
ïnat, tot i que encara no hi ha una 
sentència en ferm. “Com a mí-
nim –ha dit– deixarem de patir 
molèsties durant un temps”.

Els agents de la Policia Local van precintar el dipòsit de ferralla per segona vegada aquest any el 10 d’octubre al migdia | SANTI ROMERO

Vendo caravana Roller completamente equi-
pa da, con avancé y sobreavancé nuevos. 
Instalada en un camping de Malgrat de Mar. 
Tlf. 679 00 25 35.
Es lloga o es ven una plaça de pàrquing per a 
cotxe gran al carrer Aragó de Mas Rampinyo. 
Tlf. 620 99 24 10. 
Se vende piso en Montcada Nova (c/Lleida) 
con parking. Cuatro habitaciones. Muy 

luminoso. Precio a convenir. Tlf: 935 754 238.
Se regalan todos los muebles de un piso. 
Buen estado y tipo clásico. Tlf. 935 754 238.
Alquilo local de 85 m2 en Font Pudenta. 
Soleado, persianas eléctricas, suelo de parket, 
aseo y patio. Tlf. 607 256 454.
Vendo. Por desalojo de local urge vender: 
mostrador, neveras, estanterías, máquina 
registradora, , etc. Tlf. 607 256 454.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Pilar Abián | Can Sant Joan

S’ajorna un acte 
sobre valorització 
de residus a 
les cimenteres

La Fundació del Ciment i el 
Medi Ambient (CEMA) ha des-
convocat la jornada prevista el 
16 d’octubre al Kursaal, a Can 
Sant Joan,  sobre l’ús de residus a 
les cimenteres argumentant pro-
blemes d’agenda dels ponents. 
La Plataforma Antiincineració 
assegura, però, que la suspensió 
de l’acte ha estat motivada per 
la falta d’acord respecte el con-
tingut de les ponències. 
El col·lectiu ciutadà, que va ser 
convidat a participar, va condi-
cionar la seva presència al fet 
que hi hagués el mateix nom-
bre de representants a favor de 
la valorització que en contra i 
va sol·licitar que la sala quedés 
oberta al públic. L’organització 
no va acceptar les condicions 
de la Plataforma i va decidir 
seguir endavant amb la jornada 
sense comptar amb ella, motiu 
pel qual el col·lectiu va anun-
ciar que faria una concentració 
de protesta a la porta del Kur-
saal. Finalment, l’organització 
CEMA ha resolt ajornar l’acte 
fi ns a una nova data.

Pilar Abián | Redacció

Dones mortes fi ns al 15  
d’octubre a Espanya víctimes 
de la violència masclista. 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

72

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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Hercesa diu que asfaltarà els carrers 
Canigó i Molina abans d’acabar l’any
L’Ajuntament va comunicar el 7 d’octubre a la comissió de seguiment de les obres el calendari d’actuació

La constructora Hercesa asfalta-
rà en el termini de dos mesos els 
carrers Canigó i Molina, els que 
connecten directament amb la 
unitat d’actuació número 1 de la 
zona 21 de Terra Nostra, l’espai 
on l’empresa té previst edifi car sis 
blocs de pisos. El passat 7 d’octu-
bre l’Ajuntament va comunicar a 
la comissió de seguiment de les 
obres –on hi ha representació tèc-
nica, política i veïnal– el calendari 
en què es farà la intervenció. 
En aquesta trobada també es va 
lliurar als assistents un document 
que recull la planifi cació de les ac-
tuacions pendents.

Molèsties per les obres. Les obres 
d’Hercesa es van iniciar fa un 
any i, de moment, només se n’ha 
construït un bloc d’habitatges. 
Durant tot aquest temps els veïns 
dels esmentats carrers han hagut 

de patir les molèsties pròpies de la 
urbanització –pols, pas continuat 

de camions des de primeres hores 
del matí,  absència de voreres, talls 

de circulació i rases per soterrar ca-
nalitzacions, entre d’altres– algunes 
de les quals es veuran pal·liades una 
vegada s’asfaltin els carrers. Fonts 
de l’AV de la zona 21 han expres-
sat la seva satisfacció per la notícia, 
tot i mantenir una certa cautela, ja 
que inicialment se’ls va dir que s’as-
faltaria a l’estiu i no ha estat així. 
També temen que la desacceleració 
immobiliària freni la construcció 
dels blocs i el procés s’allargui en el 
temps molt més del previst. 
“És cert que l’obra ha estat com-
plicada i ha pertorbat els veïns; 
esperem que amb l’asfaltat la 
situació es normalitzi”, ha reco-
negut el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Jordi Climent 
(PSC). A banda de la pavimen-
tació, encara falta eliminar els 
pals de llum i de telefonia i fer les 
noves connexions a les cases exis-
tents, ja que ambdós serveis han 
quedat soterrats.

Pilar Abián | Terra Nostra

ZONA 21 DE TERRA NOSTRA

A mitjan octubre han començat les tasques de neteja de la riera de Sant 
Cugat que es fan anualment en el marc del programa que duu a terme l’Àrea 
Metropolitana subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Diver-
ses màquines treballen a la llera des del barri Terra Nostra fi ns a la Font 
Pudenta amb l’objectiu de desbrossar i rebaixar el nivell del sòl per reduir 
el risc d’inundabilitat. Es calcula que es retiraran 18.000 m3 de terra que es 
traslladaran a un abocador controlat destinat a la rehabilitació d’espais natu-
rals. Segons fonts municipals, les tasques duraran al voltant d’un mes | PA

SANTI ROMERO

> Obres per reduir el risc d’inundacions

La circulació pels carrers ha estat força complicada durant aquest últim any | PILAR ABIÁN

L’Ajuntament ha convocat el pro-
cediment de contractació obert per 
adjudicar la redacció de la nova 
modifi cació puntual del Pla Ge-
neral Metropolità (PGM) a l’àm-
bit situat al sector est de la zona 
21, en compliment de la sentència 
que declarava un desequilibri en-
tre diverses unitats d’actuació a 
l’anterior  modifi cació. 

Informació pública. El pressupost 
base per a la presentació d’ofer-
tes és de 98.000 euros. Un cop 
adjudicat el contracte, l’aprova-
ció inicial de la modifi cació del 
PGM s’haurà de fer en el termini 
de quatre mesos. Posteriorment, 
s’obrirà un període d’informació 
pública, en el decurs del qual es 
podran presentar al·legacions | PA

Nova modifi cació 
puntual del PGM 
a la zona 21

PONT ENTRE CAN CUIÀS I VALLBONA

Les obres del Congost del Besòs 
sota la C-17 entren en la recta fi nal
Un any després de l’inici d’obres 
entra en la recta fi nal la segona 
fase del projecte del Congost del 
Besòs que executa l’Ajuntament 
de Barcelona per connectar Can 
Cuiàs i el barri barceloní de Vall-
bo na, a través d’un vial per a 
vianants i un altre per a la cir-
culació de vehicles sota la C-17. 
Els treballs s’han endarrerit força 
per problemes sorgits en la pavi-
mentació a causa dels nombro-
sos serveis que hi ha soterrats en 
el sector a urbanitzar | PA Aquesta imatge mostra els passos creats per a vianants i vehicles | SANTI ROMERO

Carrers de la Zona 21 de Terra Nostra | SR
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> Pla per millorar la mobilitat
La Diputació de Barcelona està redactant el Pla de Mobilitat Urbana i el Pla 
Estratègic de la Bicicleta de Montcada i Reixac, a petició de l’Ajuntament. 
Aquests documents permetran adoptar les mesures adients per millorar 
el trànsit al municipi, fomentant un model de mobilitat més sostenible i 
segura, així com adaptar la via pública al trànsit de bicicletes i vianants i 
reduir les emissions contaminants, sota la premissa que els vehicles pro-
voquen el 80% de la contaminació atmosfèrica. El Pla és obligatori per a 
aquells municipis inclosos en la zona de protecció atmosfèrica, com és 
el cas de Montcada | SD

en 2 minuts...

SÍLVIA ALQUÉZAR

> Pedalada contra el canvi climàtic
Més d’un centenar de veïns va participar el 5 d’octubre a la pedala-
da contra el canvi climàtic, emmarcada en la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. La marxa, organitzada per l’Ajuntament, va coin-
cidir amb la 28a edició de la bicicletada popular de l’AV de Montcada 
Nova i el col.lectiu Montcada en bici, que van col·laborar activament en 
l’esdeveniment. Nombroses famílies i especialment els més petits van 
ser els protagonistes de la jornada. En el moment de la inscripció, els 
ciclistes signaven el seu compromís d’utilitzar la bicicleta per respectar 
el medi ambient i rebien un kit que consistia en un braçalet refl ectant i 
unes ulleres de paper per veure el món des d’una altra perspectiva | SA

La regidora del PSC M. Teresa 
Gallego serà la nova responsable 
de Participació Ciutadana a partir 
del pròxim Ple. Fins ara, aquest 
departament –adscrit a l’Àrea de 
Presidència– l’assumia directa-
ment l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). Gallego també ocupa la re-
gidoria de Dona i Igualtat i és la 
responsable del Projecte Educatiu 
de Ciutat (PEC). “La meva ex-
periència en aquestes regidories, 
de caire transversal, em facili-
tarà molt la feina a Participació 
Ciutadana”, ha dit Gallego. 
Un dels primers temes que Ga-
llego, com a nova responsable, 
es troba damunt la taula és la re-
visió dels ajuts que l’Ajuntament 
destina a la cessió de material 
i infraestructures a les entitats, 
per a l’organització de les seves 
activitats, tot plegat emmarcat 
en l’actual crisi fi nancera que ha 
afectat les arques del Consistori. 
“Hem d’arribar a un acord per 
trobar les millors condicions per 

al funcionament de les entitats 
i que l’Ajuntament també pu-
gui assumir”, ha explicat l’edil. 
Les associacions encara estan a 
temps per presentar els seus sug-
geriments, a l’adreça electrònica 
participaciociutadana@montcada.org 
o bé a través del portat d’entitats 
allotjat al web de l’Ajuntament 
montcada.cat.

Subvencions 2009. L’Ajuntament 
mantindrà obert fi ns al 16 de 
novembre el termini perquè les 
entitats presentin la sol·licitud de 
subvencions i convenis de col·la-
boració amb el Consistori per a 
l’any vinent. Els ajuts els atorguen 
les regidories vinculades a l’Àrea 
Social, Participació Ciutadana i 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). 
Les peticions, degudament com-
pli mentades i amb la documen-
tació que es demana, s’han de 
presentar a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) o bé al Punt 
d’Atenció de Can Cuiàs (PAC). 
Entre d’altres condicions es de-
mana a les entitats que detallin els 
projectes que volen dur a terme 
durant el 2009 i una memòria 
de les activitats de l’any anterior. 
A l’hora de valorar la sol·licitud, 
es prioritzarà que les iniciatives 
siguin populars, innovadores i 
d’interès general, que fomentin la 
vida associativa i la participació 
ciutadana i de les dones.

Teresa Gallego serà nomenada 
regidora de Participació Ciutadana

CANVIS AL CARTIPÀS MUNICIPAL

Fins al 16 de novembre està obert el termini perquè les entitats sol·licitin subvencions

La regidora Teresa Gallego | SANTI ROMERO

La secció local d’Esquerra va 
commemorar el 14 d’octubre el 
68è aniversari de l’afusellament 
del president de la Generalitat 
Lluís Companys l’any 1940 pel 
règim franquista. Les tradicio-
nals salves que es fan cada any 
la vigília de l’assasinat a la plaça 
que porta el nom del dirigent es 
van substituir per un acte a la 
Casa de la Vila, que va consistir 
en la projecció del documental 
Les fosses del silenci, produït per 
TV3, sobre la recuperació de la 
memòria històrica, i la lectura del 
testament del president assassinat 
a càrrec de la reconeguda actriu 

Montserrat Carulla. Els testimo-
nis personals apareguts a la fi l-
mació sobre assassinats massius 
i indiscriminats promoguts pel 
règim franquista durant la guerra 
i la potsguerra van impressionar 
el públic assistent, prop d’un cen-
tenar de persones. També Carulla 
es va manifestar commocionada 
i va lamentar que la transició no 
hagi estat capaç de restituir la fi -
gura dels morts. 
En acabar l’acte el president 
d’Esquerra a Montcada, Jordi Sán-
chez, va assenyalat que enguany la 
formació ha aprofi tat el record a 
Companys per homenatjar les víc-
times anònimes del franquisme.

Esquerra recorda Companys 
i les víctimes del franquisme
L’actriu Montserrat Carulla participa en l’acte commemoratiu

Pilar Abián | Montcada

Carulla, amb el secretari d’organització d’Esquerra a Montcada, Josep Centelles | PILAR ABIÁN

HOMENATGE

Silvia Díaz | Redacció

L’assemblea de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC) 
ha reelegit per unanimitat Joan 
Carles Paredes com a president lo-
cal, càrrec que ocupa des del 2004. 
Cara als pròxims quatre anys, el 
líder convergent s’ha fi xat apro-
fundir en la relació amb el teixit 
associatiu local i comarcal i cele-
brar el 30è aniversari de la forma-
ció, amb l’objectiu de revitalitzar el 
discurs de l’agrupació i continuar 
treballant amb la direcció nacional 
per assolir noves fi tes | SD

Paredes renova 
el càrrec al 
front de CDC

Sota el títol Cultius transgènics, 
solució o problema, la secció lo-
cal d’ICV organitza el 29 d’octu-
bre a la Casa de la Vila (19.30h) 
una xerrada-col·loqui a càrrec 
de Gregorio Álvaro, professor 
del Departament d’Enginyeria 
Quí mi ca de la Universitat Au-
tònoma. Álvaro parlarà sobre 
l’amenaça que suposa aquest 
tipus d’agricultura per al medi 
ambient i la biodiversitat i sobre 
la responsabilitat dels ciutadans 
a l’hora de comprar | LG

Xerrada d’ICV 
sobre els cultius 
transgènics
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Des de mitjan d’octubre s’han 
habilitat dues noves xicanes a 
la C-17, en ambdós sentits de 
la marxa, en el tram de carrete-
ra comprés entre el riu Ripoll i 
el pont de ferrocarril de la línia 
de Vic (PK 4.100). La desviació, 

que durarà aproximadament dos 
mesos, permetrà els operaris de  
Corsán-Corviam treballar sobre 
la llosa de la zona central de la 
carretera i fi nalitzar la construc-
ció del pas inferior soterrat de la 
futura sortida del polígon que en-
llaçarà amb la C-17 en sentit Vic. 

Les obres de soterrament del vial 
seu pas per la plaça Espanya es 
van iniciar a principi del 2007 i 
els responsables de l’execució del 
projecte treballen amb la previsió 
que els vehicles ja hi puguin cir-
cular durant el primer trimestre 
del 2009. 

Nova desviació del trànsit des del pont 
sobre el Ripoll fi ns al del ferrocarril

SOTERRAMENT DE LA C-17

La mesura durarà dos mesos i permetrà treballar sobre la llosa central del vial 

Pilar Abián | Redacció

Aquest és l’aspecte que presenten les obres de soterrament de la C-17 on es poden apreciar les dues noves xicanes habilitades | S.ROMERO
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El cementiri municipal estarà 
obert del 20 d’octubre al 2 de 
novembre, de 9 a 18h, durant la 
setmana de Tots Sants per facilitar 
les visites. La Policia Local contro-
larà els accessos al recinte, situat a 
la Font Pudenta, així com a la car-
retera N-150, des d’on s’accedeix 
al cementiri de Collserola | SD

Horari del 
cementiri per 
a Tots Sants

L’Ajuntament retirarà el dia 24 
d’octubre diversos contenidors si-
tuats entre els carrers Besòs i Turó 
arran de les queixes veïnals. Els 
usuaris podran usar les bateries de 
contenidors que hi ha al carrer Bi-
furcació; una està situada davant 
del carrer Turó i l’altra, a la canto-
nada amb la plaça del Sud | SD

Retirada de 
contenidors per 
queixes veïnals

El Servei Català del Trànsit 
(SCT) ha aprovat un pla per tal 
que, a partir de l’any vinent, no 
es pugui circular a més de 80 
km/h per les autopistes del Vallès 
Occidental en alguns moments 
del dia, una mesura que afecta 
a la C-58 i la C-33, que passen 
per Montcada. L’objectiu de la 
mesura és millorar la qualitat de 
l’aire i la seva aplicació diària de-
pendrà de factors com la conges-
tió, els índexs de contaminació, 
la meteorologia i els accidents, 

entre d’altres. D’aquesta manera, 
l’SCT pretén fomentar una mobi-
litat més homogènia que l’actual, 
on cada dia es repeteixen els ma-
teixos col·lapses i embussos en 
hores punta, minimitzant les con-
duccions d’aturada i arrencada. 
Això passarà a les localitats on es 
va detectar que, degut al trànsit 
rodat, l’aire que es respirava con-
tenia partícules en suspensió d’un 
diàmetre inferior a deu micres. 
Aquest fenomen passa a una des-
ena de municipis de la comarca, 
on s’inclou Montcada.

Pla per reduir la velocitat a 
les autopistes vallesanes

TRÀNSIT

Silvia Díaz | Redacció
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>Societat Entitats i centres cívics 
celebren la festa de Tots 
Sants PÀG. 14

L’Equip Verd continua 
repartint carmanyoles 
entre els escolars PÀG. 13

ASSOCIACIONISME

La FAVMiR reclama més participació veïnal 
i més diàleg amb les administracions
La Federació d’Associacions de Veïns de Montcada va celebrar el 5 d’octubre una jornada lúdico-reivindicativa amb motiu del 16è aniversari

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac 
(FAVMiR) va celebrar el 5 d’oc-
tubre el seu setzè aniversari amb 
una assemblea lúdica i reivindi-
cativa que va tenir lloc a la pla-
ça de l’Església i al carrer Major. 
La festa de l’associacionisme ve-
ïnal, que va aplegar força públic, 
va consistir en l’exposició de les 
activitats de les entitats veïnals 
federades i una posada en comú 
dels problemes i reptes de futur 
de cada barri i del sector que re-
presenten. 

Major implicació. Els dirigents 
veïnals van demanar més diàleg 
amb les administracions i més 
participació dels ciutadans en la 
millora del seu barri. 

“Els polítics han de comptar 
amb les opinions dels afectats 
abans de prendre decisions i 
els veïns s’han d’implicar més 
en els problemes que els envol-
ten”, va manifestar el president 
de la Confederació d’Associaci-
ons de Veïns de Catalunya, Joan 
Martínez. Durant la ronda de par-

laments, el president de l’AV de 
Can Sant Joan, José Luis Coneje-
ro, va reinvindicar el paper de les 
entitats veïnals: “Els que diuen 
que cada vegada tenim menys 
força s’haurien de donar una 
volta per aquí per veure que 
no és així”. Respecte el paper de 
les associacions, Montse Sánchez, 
vocal de l’AV de Terra Nostra, va 
assenyalar que “des de les enti-
tats no només reclamem, tam-
bé treballem per solucionar els 
problemes”. Els representants 
veïnals van sol·licitar repetir l’ex-
periència amb una periodicitat 
biennal. La festa va cloure amb 
l’actuació de l’Esbart Dansaire de 
Mollet i un aperitiu popular.

“No descartem repetir 
l’experiència cada dos 
anys després del gran 
èxit de la primera”, ha 
dit Cera

Sílvia Alquézar | Montcada

El president de l’AV de Can Pomada, Alejandro Regorigo, adreçant-se als assistents durant la jornada organitzada per la FAVMiR | SÍLVIA ALQUÉZAR

<<

Antonio Cera
president de 
la FAVMiR

l’entrevista

-Quin balanç fa dels 16 anys 
d’història de la FAVMiR?
És positiu. El fet d’unir for-
ces per solucionar problemes 
sempre és bo.

-Per quin moment passa l’as-
sociacionisme veïnal?
No és un dels seus millors 
moments perquè les famílies 
viuen absorbides per la feina. 
Però quan la reivindicació és 
per una qüestió important, la 
participació és alta. 

-Com van les relacions amb 
les administracions?
Les administracions han de 
veure que nosaltres treba-
llem, com ells, per solucionar 
els problemes. Per desgràcia, 
quan proposem un tema, sis-
temàticament hi ha un rebuig.

-Quines són ara les principals 
reivindicacions?
La construcció de l’hospital 
comarcal i acabar amb la con-
taminació de Lafarge.

-A la festa no ha vingut cap 
membre del govern municipal.
I hi estaven tots convidats | SA 

‘L’hospital i Lafarge 
centren ara els 
nostres esforços’

> La FAVMiR, motor de campanyes veïnals 
Des de la seva creació, la FAVMiR ha liderat en nom de les entitats 
veïnals algunes de les reivindicacions més signifi catives que s’han fet 
en la història recent del municipi. La primera va ser contra la incine-
radora, seguida de la lluita contra els impostos inclosos en el rebut de 
l’aigua –a la imatge. La FAVMiR també s’ha posicionat contra l’impost 
metropolità del transport i contra la taxa municipal de recollida d’es-
combraries. Actualment la Federació forma part de la Plataforma pel 
Soterrament de la línia de Portbou, la Plataforma Antiincineració i la 
Coordinadora per la Sanitat Pública i de Qualitat | PA

ARXIU
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Pilar Abián | Redacció

Entre 4.000 i 4.500 veïns del mu-
nicipi es vacunaran enguany con-
tra la grip durant la campanya 
anual del Departament de Salut 
de la Generalitat que acaba el 
30 de novembre. Aquesta és la 
previsió de la direcció dels cen-
tres d’assistència primària de la 
localitat –el de Montcada i el de 
Les Indianes– i del centre mèdic 
municipal de Can Sant Joan. “Tot 
i l’elevada xifra, el cert és que 
només s’administrarà la vacu-
na a un 60% de la població que 
forma part dels grups de risc, 
ja que encara hi ha molta gent 
que desconfi a de la seva efi cà-
cia, malgrat que mèdicament 
està prou contrastada”, ha expli-
cat el responsable de l’assistència 
primària a Montcada i Reixac, 
Miquel Barbany.

Moment àlgid del virus. Durant les 
dues primeres setmanes d’octubre 
no calia concertar cita prèvia per 
vacunar-se, a partir del 17, però, 
sí és necessari programar-se prè-

viament trucant al telèfon 902 
111 444. El moment més àlgid 
del virus de la grip es concentra 
entre fi nal de desembre i principi 
de gener i els sectors de la pobla-
ció considerats de risc els formen 
les persones de 60 anys o més, 
malalts crònics, adults i infants 
amb malalties pulmonars o car-

diovasculars –inclòs l’asma– i do-
nes embarassades i professionals 
sanitaris, entre d’altres.
Les epidèmies anuals de grip afec-
ten entre un 5 i un 20% de la pobla-
ció i, segons els experts, la vacuna 
és la millor mesura per prevenir-la. 
Enguany no es preveu que el virus 
sigui especialment virulent.

Més de 4.000 montcadencs es 
vacunaran enguany contra la grip
La vacuna se subministrarà fi ns al 30 de novembre als dos CAP i al centre de Can Sant Joan 

SANITATCampanya 
per prevenir 
el càncer de 
cèrvix entre 
les dones

Durant aquest curs escolar el De-
partament de Salut ha inclòs en 
el calendari de vacunacions per a 
les noies d’11 i 12 anys la vacu-
na contra el virus del papil·loma 
humà (VPH) que serveix per 
prevenir el càncer de cèrvix en 
les dones i s’administrarà en tres 
dosis, coincidint amb les vacunes 
contra les hepatitis A i B.
La infecció per VPH és de trans-
missió sexual i és la més comu-
na entre les persones joves. La 
vacuna que ara es començarà a 
aplicar entre les noies de 6è de 
primària –n’hi ha un total de 
137 censades– és efectiva per 
prevenir l’actuació dels dos tipus 
principals de virus oncògens que 
són els responsables del càncer 
de cèrvix en un 70% dels casos. 
Malgrat que l’efi càcia no és del 
100%, Salut recomana la vacuna 
com un element més dins de les 
estratègies globals de prevenció a 
les quals cal sumar l’ús del pre-
servatiu i la realització periòdica 
de citologies. 

Pilar Abián | Redacció

Salut Pública 
i Policia Local 
recomanen no   
consumir alcohol

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum i la Policia Local presenta-
ran a fi nal d’octubre una campan-
ya sensibilitzadora sobre les con-
seqüències derivades del consum 
d’alcohol directament vinculades 
amb els accidents de trànsit, ja que 
aquest és el motiu de la majoria de 
sinistres mortals. La campanya mu-
nicipal titulada No t’enganyis!: L’alcohol 
pot canviar la teva realitat, s’inclou dins 
del Pla Local sobre Drogodepen-
dències i pretén informar la pobla-
ció adulta sobre els possibles efectes 
de l’alcohol i els problemes derivats 
del seu consum habitual.

Estratègies locals. La campanya 
es farà pública el 28 d’octubre, a 
les 19h, a la Casa de la Vila, en 
un acte en què s’informarà sobre 
les estratègies que es fan al mu-
nicipi respecte la prevenció de les 
drogodependències i la promo-
ció de la salut. Entre els punts a 
tractar hi ha l’estat del Pla Local, 
l’Enquesta Escolar sobre drogues 
feta entre nois i noies de 12 a 18 
anys i l’Observatori Municipal 
sobre Drogodependències.

Pilar Abián| Redacció

Les epidèmies anuals de grip afecten entre un 5% i un 20% de la població | SANTI ROMERO
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DONES

La Regidoria de Dona i Igualtat 
ha posat en marxa un servei gra-
tuït d’informació i assessorament 
sobre igualtat entre homes i do-
nes a les empreses, amb l’objectiu 
de donar-lis suport en l’aplicació 
de mesures que la promoguin. 
Totes les empreses que ho consi-
derin oportú poden fer les seves 
consultes per correu electrònic a 
l’adreça etarifa@montcada.org, per 
telèfon, al 935 726 474, o presen-
cialment, amb cita prèvia.

Serveis. Les empreses podran 
utilitzar aquest servei per re-
bre informació sobre les noves 
disposicions legals i normatives 
laborals en qüestions d’igualtat 
d’oportunitats o sobre subven-
cions i recursos existents per tal 
d’implementar projectes d’igualtat. 
Aquesta iniciativa també pretén 
donar a conèixer a les empreses la 
Llei d’Igualtat, aprovada al març 
del 2007 pel govern central, amb 

la fi nalitat principal d’aconseguir 
la igualtat real i efectiva entre do-
nes i homes i l’eliminació de tota 
discriminació per raó de sexe. 

Obligacions. La Llei afecta tots 
els àmbits de la realitat laboral, 
empresarial, de Seguretat Social i 
de conciliació de la vida laboral i 
privada. Entre altres mesures, la 
normativa obliga les companyies 
de més de 250 treballadors a 
negociar amb els agents socials 
plans d’igualtat i promou la con-
tractació, per part de les empre-
ses, d’agents d’igualtat que pu-
guin dur a terme i implementar 
aquests plans i vetllar pel seu com-
pliment. La norma també fi xa, 
entre d’altres, a que a les grans 
companyies les dones formin 
part, en un 50% com a mínim, 
dels consells d’administració. A 
més, s’ha creat un distintiu per a 
les empreses que es destaquin en 
l’aplicació de polítiques d’igualtat 
d’oportunitats.

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ofereix un servei gratuït 
de suport sobre igualtat a les empreses
La nova llei obliga les companyies a fer polítiques d’equitat de gènere, especialment les de més de 250 treballadors

> Les dones tindran un espai web propi
La Regidoria Dona i Igualtat va presentar el 15 d’octubre a la Casa de la Vila 
el projecte Dones en Xarxa a les entitats de dones del municipi. Es tracta 
d’un projecte que pretén que el col·lectiu de Montcada disposi d’un espai 
web propi, on fer visibles les seves veus, superant així l’exclusió digital per 
raó de gènere. L’origen d’aquest procés radica en un conveni que l’Ajunta-
ment ha signat amb l’entitat Dones en Xarxa, una associació que fomenta 
l’ús d’Internet com a eina de comunicació i de participació. “D’una manera 
o una altra, les dones ja fem servir Internet, però falten espais on se sen-
tin les nostres veus”, va explicar la regidora de Dona i Igualtat, M. Teresa 
Gallego (PSC). El projecte tindrà una durada de tres anys | SD

SANTI ROMERO

Nova edició de 
la Festa de les 
Cultures i del 
Comerç Just
Silvia Díaz | Redacció

La quarta edició de la festa de les 
cultures i del comerç just, organit-
zada per l’Ajuntament, el Centre 
Cívic i la Taula Cívica de la Ri-
bera, se celebrarà enguany el 25 
d’octubre, a la plaça i l’avinguda 
del barri. Una dotzena d’entitats 
de caire social, cultural, de coope-
ració i que treballen per la integra-
ció dels immigrants hi col·labora.
Durant el matí hi haurà una ba-
llada de sardanes i una exhibició 
de dansa del ventre. A partir de 
les 14h, els assistents assaboriran 
la gastronomia típica d’Espanya,  
Mali, Nigèria, Equador, Marroc, 
Mauritània i Paquistan, amb músi-
ca tradicional africana i sudameri-
cana. A la tarda seguiran els actes 
culturals i l’oferta lúdica infantil.

Objectius. Integrar els nouvin-
guts, fomentar el coneixement 
de l’entorn entre la població 
immigrada i trencar amb els es-
tereotips i prejudicis envers les 
diferents cultures que conviuen 
al barri són alguns dels objectius 
de la celebració, que cada any re-
uneix centenars de persones.
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L’objectiu és que els infants facin un esmorzar saludable i sostenible, prescindint dels embolcalls

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Campanya per promoure l’ús de 
carmanyoles al CEIP Font Freda

Els alumnes de sisè del CEIP Font 
Freda seran els encarregats de di-
fondre entre els companys de la 
resta de cursos els benefi cis que 
suposa portar l’esmorzar a la car-
manyola, en lloc d’utilitzar embol-
calls tan contaminants com el paper 
d’alumini. La campanya la impul-
sen les regidories de Medi Ambient 
i de Salut Pública i Consum “amb 
l’objectiu que els nens facin un 
esmorzar saludable i sostenible”, 
ha explicat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC). 
L’edil i les components de l’Equip 
Verd van visitar el 10 d’octubre  el 
CEIP Font Freda i van lliurar les 
carmanyoles als alumnes dels dife-
rents cursos. Gonzalo ha destacat 
que l’ús de la carmanyola pot evi-
tar el consum de pastes industrials, 
responsable de molts problemes 
d’obessitat infantil, i potenciar que 
els nens mengin fruita i entrepans.

Continuïtat. El CEIP Font Freda va 
sol·licitar a l’Ajuntament afegir-se 
a la campanya de les carmanyoles, 

que el curs passat es va iniciar al 
CEIP El Turó, per donar con-
tinuïtat a un projecte de recerca 
que van fer els alumnes de 5è 
de l’any passat sobre minimitza-
ció de residus. Els nens, que ara 
van a 6è, van observar quins re-
sidus eren els més habituals a les 
papereres de l’escola i quin cost 
anual suposava això per a les fa-
mílies i per a la població. Amb el 
resultat del treball van elaborar 
un tríptic que es va repartir entre 

les famílies. Una de les conclu-
sions del treball era que l’ús de 
les carmanyoles podia eliminar 
o almenys reduir la generació 
d’embolcalls. Segons la tutora 
dels alumnes, Roser Cavallé, 
l’experiència va ser molt positiva 
i s’ha vist reforçada per la cam-
panya municipal. “Els nens van 
prendre consciència que reci-
clar és important, però encara 
ho és més reduir la quantitat 
de residus”, ha afegit Cavallé.

Laura Grau | Montcada Nova

Les representants municipals amb els alumnes i els professors del CEIP Font Freda | LAURA GRAU

L’AJMiR reclama 
el manteniment 
del batxillerat 
nocturn 

L’Assemblea de Joves de Mont-
cada i Reixac (AJMiR) ha fet pú-
blic un comunicat reclamant que 
l’any vinent no se suprimeixi de 
manera defi nitiva el batxillerat 
nocturn a l’IES Montserrat Miró, 
tal com ha previst la Generalitat. 
Enguany, de fet, ja no s’ha obert 
la preinscripció a primer i només 
es fan les classes de segon curs. A 
partir de l’any vinent, els alumnes 
s’hauran de desplaçar fi ns a l’IES 
Forat del Vent de Cerdanyola. 
L’AJMiR exigeix que els estudis 
es mantinguin a Montcada,  on fa 
25 anys que es van instaurar. 
Per al col·lectiu, el Decret del De-
partament d’Educació que elimi-
na l’oferta de batxillerat nocturn 
a bona part dels IES de tot Cata-
lunya en favor dels estudis a dis-
tància respon a criteris econòmics 
i elitistes i va en contra de les fa-
mílies treballadores. L’Assemblea 
entén que això és un primer pas 
cap a la privatització del sistema 
educatiu i reclama la coordinació 
de la societat civil de Montcada 
per mantenir el batxillerat noc-
turn a l’institut de la Carrerada.

Pilar Abián | Redacció

Pilarín Bayés 
il·lustra un 
conte sobre 
discapacitats

La popular dibuixant vallesana  
Pilarín Bayés ha col·laborat de 
manera totalment altruista amb 
l’Associació de Discapacitats Fí-
sics, Psíquics i Sensorials de Mont-
cada i Reixac (Adimir) i amb la 
comissió de necessitats educatives 
especials (CNEE) il·lustrant el lli-
bre La descoberta de l’Àngel, una 
iniciativa d’ambdues entitats. La 
publicació pretén conscienciar la 
ciutadania, i especialment els jo-
ves, sobre el món de les discapaci-
tats. Els dos protagonistes del llibre 
són l’Àngel, un noi que desconeix 
aquest àmbit, i en Luis Pablo, un 
adolescent de la mateixa edat que 
representa totes les persones amb 
discapacitat que lluiten per poder 
integrar-se al seu municipi.

Altres projectes. El llibre es va pre-
sentar a la trobada de la CNEE 
que va tenir lloc el 6 d’octubre, 
durant la qual es va explicar que 
la publicació es farà servir als cen-
tres de secundària per a la nor-
malització i la sensibilització dels 
estudiants respecte l’univers dels 
discapacitats. 

Silvia Díaz | Redacció
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en 2 minuts...

> Mas Rampinyo exhibeix el seu comerç
Centenars de veïns van visitar el 5 d’octubre la vuitena edició de la Fira 
Comercial de Mas Rampinyo, organitzada per l’associació de botiguers del 
barri a la plaça de les Calderes. El president de l’enitat, Esteve López, s’ha 
mostrat molt satisfet amb la resposta de públic. “Hem tingut un nombre de 
visitants similar a l’any passat” ha dit López, qui ha subratllat que l’objec-
tiu d’iniciatives com aquestes és potenciar el comerç de proximitat | SA

El Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac ofereix cursos de manualitats, 
pintura, gimnàstica, cant coral i de guarniments de Nadal. Les sessions ja han 
començat però encara hi ha places disponibles. Els interessats poden adre-
çar-se al matí o a la tarda a l’equipament. D’altra banda, un grup d’usuaris de 
l’equipament va participar el 4 d’octubre a la II Trobada de Colles Sardanistes, 
que es va celebrar a la Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) | SD

> Cursos al Casal del parc Salvador Allende

El servei d’informació juvenil A prop posa en marxa aquest mes el programa 
, una iniciativa que pretén informar els joves sobre qüestions 

socials, com drogues o el sexe. Durant octubre, novembre i desembre, l’Es-
pai Jove Can Tauler acollirà taules rodones i material informatiu. El consum 
de cannabis centra les activitats d’octubre. El dia 21 (19h) es farà un debat 
sota el nom El cannabis, droga juvenil. Durant el mes de novembre, el tema 
serà la sexualitat i les malalties de transmissió. Al desembre, les activitats es 
faran al voltant de l’oci no consumista | SD

> Programa ‘Posa’t en on’ per als joves

Silvia Díaz | Redacció

La comissió de festes de Can Sant 
Joan posa en marxa el 30 d’octubre 
les activitats de la castanyada a 
Montcada. Els organitzadors co-
mençaran a preparar 200 quilos de 
castanyes a les 17h i una hora més 
tard hi actuarà un grup d’animació. 
El dia 31 confl ueixen diverses ce-
lebracions. L’AV i el Centre Cívic 
l’Alzina de Terra Nostra faran pas-
sar una tarda de por a qui s’acosti 
al Gran Casino, que començarà a 
les 17.30h amb un taller de maqui-
llatge de fantasia. S’aprofi tarà per 
inaugurar l’exposició de fotografi es 
de la darrera festa del barri. Per 
la seva banda, l’AV de la Ribera 
celebrarà una festa (20h) a la seu 
de l’entitat (Conca, 8) i repartirà 
castanyes entre tots els assistents. 
El Centre Cívic del barri també 
organitza una festa infantil. L’AV 
Font Pudenta-Muntanyeta fa la 
tradicional castanyada al local de 
l’entitat (20h). 
Els dos casals de gent gran organit-
zen el dia 31 una vetllada per cele-
brar la castanyada. El de la Mina fa 

una trobada a partir de les 17h, amb 
un aperitiu i 90 quilos de castanyes. 
La festa dels usuaris del parc Sal-
vador Allende (21.30h) té un preu 
de 16,5 euros i inclou el sopar i un 
ball. Els interessats han d’apuntar-
se abans del 27 d’octubre.

Un hospital terrorífi c. L’1 i 2 de 
novembre, la Regidoria d’Infància 
i Joventut, el Centre Cívic Can 
Cuiàs i el col·lectiu de joves C4 
organitzen un nou passatge del 

terror, una iniciativa que cada any 
reuneix centenars de persones. 
L’equipament del carrer Geranis es 
convertirà en un hospital de terror. 
Els passis seran de 16 a 18h per als 
infants i de 18 a 23h per als més 
grans de 12 anys. D’altra banda, les 
dues biblioteques de Montcada –al 
centre i a Can Sant Joan– oferiran 
durant aquest mes una guia de lli-
bres i contes, que amb el nom Per 
morir-se de por, recomana lectures 
sobre Tots Sants i Halloween.

Una cinquantena d’usuaris del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va 
participar el 9 d’octubre en una jornada d’intercanvi amb el Casal de Sant 
Joan de Mediona (Alt Penedès), per retornar la visita que aquest col·lectiu 
va fer al juny a Montcada. L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va encapçalar 
la delegació municipal que va acompanyar la gent gran durant les primeres 
hores de l’excursió. L’intercanvi va consistir en una visita als racons més em-
blemàtics de la localitat i una actuació musical | SD

PREMSA AJUNTAMENT

> Jornada d’intercanvi del Casal de la Mina

Els centres cívics i les entitats veïnals 
celebren la castanyada i Tots Sants
Nits de por, sopars amb ball i activitats infantils animaran la festa de les ànimes a Montcada

1 DE NOVEMBRE

L’Ajuntament dedica 36.000 euros 
per a projectes de cooperació

L’Ajuntament ha aprovat la propos-
ta d’aportació econòmica al Fons 
Català de Cooperació, organisme 
que s’encarregarà de gestionar tres 
projectes que rebran suport local. 
Un, valorat en 20.000 euros, es 
destina a fi nançar la conversió 
de l’antiga estació de tren de Paz 
Centro –municipi de Nicaragua 
agermanat amb Montcada– com 
a espai cultural i esportiu. Altres 

16.060 euros s’adrecen a la cons-
trucció d’un centre de reeducació 
i rehabilitació per a discapacitats 
a Tetuan, al Marroc. El centre 
disposarà de dos pavellons, per a 
adults i infants.

Ajut d’emergència. El Consistori 
aportarà 4.000 euros per als dam-
nifi cats pels huracans Gustav i Ike 
i la tempesta tropical Hanna, que 
a l’agost i al setembre van devas-

tar part dels territoris de Cuba i 
Haití. El Fons Català de Coopera-
ció s’encarregarà de gestionar els 
diners i d’enviar-los a les contra-
parts a l’Amèrica Central. “El Pla 
Director de Cooperació preveu 
aquest tipus d’ajuts per a paï-
sos que han vist truncada la 
seva capacitat de desenvolupa-
ment”, ha explicat el regidor de 
Cooperació i Solidaritat, Carles 
Guijarro (PSC).

Silvia Díaz | Redacció

El Consistori atorgarà 4.000 euros com a ajut d’emergència per desastres naturals a Cuba i Haití

Els joves de Can Cuiàs cada any es caracteritzen per fer passar una estona de por | ARXIU

SÍLVIA ALQUÉZAR
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>Agenda

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció Ciutadana 010
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

18 l dissabte
Jornada. De formació i participació de 
pares i mares. Hora: De 10 a 14h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

Visita. A la rodalia del barri d’en Farró de 
Barcelona. Hora: 11h. Lloc: Sortida me-
tro Lesseps (línia 3). Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Teatre. L’higròmetre del monjo. Hora: 
21h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros (veure 
pàgina 18).

Teatre. No és tan fàcil, del Grup Artís-
tic de Teatre GAT de Cerdanyola. Hora: 
22h. Lloc: Casino de Terra Nostra. 

Festa. GetBack. Hora: 23h. Lloc: Sala 
gran de l’Abi. Entrada gratuïta.

19 l diumenge
Festes Populars de Tardor. II Fira Agrícola i 
Ramadera. Hora: 10h. Lloc: Bogatell can-
tonada amb Sant Antoni. Organitza: AV de 
Montcada Centre (veure pàgina 20).

Espectacle familiar. Corda i descorda, 
de L’Auditori. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 3,50 euros.

21 l dimarts
Taula rodona. “El cànnabis, droga juve-
nil”. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler. 

Reunió. Preparatòria de la Rua de Car-
naval. Hora: 20h. Lloc: Sala institucional 
de la Casa de la Vila. Organitza: Regido-
ria de Cultura.

23 l dijous
Taller.  De salut i bellesa. Hora: 17h. 
Lloc: Centre Cívic L’Alzina. Organitza: 
Xarxa de Dinamització. Inscripcions 
prèvies al centre cívic de 16 a 20.30h 
de dilluns a divendres.

Presentació. De les parelles lingüístiques 
del programa Voluntariat per la llengua. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

Xerrada. VII Jornada Literària Juan Ra-
mon Masoliver: “Els anys de l’exili. Mont-
cada i Catalunya vistes des de fora”. 
L’escriptor i periodista mexicà, José M. 
Espinasa, conversa amb l’escriptor i crí-
tic literari, Juan Antonio Masoliver. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal. Orga-
nitza: Fundació Masoliver.

25 l dissabte
Festa. De les Cultures. Hora: 13h. Lloc: 
Centre Cívic La Ribera.

Correllengua. Xocolatada i animació 
infantil. Hora: 18h. Degustació de pro-
ductes catalans amb animació musical. 
Hora: 20h. Lloc: Abi. Organitza: CAL.

Teatre. Això no és vida, de Teatrac. 
Hora: 21h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

26 l diumenge
Visita. Al castell de Port. Hora: 10.30h. 
Lloc: plaça Espanya amb carrer Creu Co-
berta. Organitza: Fundació Cultural.

Teatre familiar. Mama, por!!! de la Cia. Tea-
tre Po. Hora: 12h. Lloc: Auditori .

Festes de la Tardor. Botifarrada popular. 
Hora: 14h. Lloc: carrer Major. 

Teatre. El diari d’Anna Frank, de TEA345. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

28l dimarts
Xerrada. “Què fer amb les hipoteques 
davant la crisi,” a càrrec dels advocats 
de l’Adicae. Hora: 18h. Lloc: Centre Cí-
vic Can Cuiàs. Organitza: Grup de Do-
nes de Can Cuiàs i l’OMIC.

Inauguració. De l’exposició del 25è ani-
versari del Grup de Teatre La Salle. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

30 l dijous
Castanyades. De les entitats i dels cen-
tres cívics. Veure pàgina 14.

31 l divendres
Hora del conte. Contes petits, a càrrec 
de Carme Brugarola. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

EXPOSICIÓ 
Neo’n’o-b/p-sessions
d’Antje Lippold
Fins al 2 de novembre

Festes de Tardor
II Fira Agrícola
19 d’octubre 
Bogatell amb S.Antoni, 10h 

Botifarrada popular
26 d’octubre 
carrer Major, 14h
Organitza: AV Montcada Centre

Farmàcies

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquídea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 26

17 18 19

24 25 2621 22 2320

28 527

E.Relat V.Nieto V.Nieto

Guix E.Relat E.RelatDuran J.Vila PardoRivas

PardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

29 3130
Guix Guix

1 2

octubre

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

Microbis
Exposició de fotografi es 
de Santi Romero
Fins al 26 d’octubre

TEATRE FAMILIAR 
Mama por!!!
de Cia. Teatre Po
26 d’octubre, a les 12h

Kursaal

Exposició dels alumnes 
de Talla i Escultura
Fins al 2 de novembre

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
Música familiar

Sala Sebastià Heredia

Corda i descorda
19 d’octubre, 12h
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>La bústia del lector >Editorial

Més implicació
La FAVMiR ha celebrat aquest 
mes el seu 16è aniversari 
amb un acte participatiu que 
ha comptat amb el suport de 
la majoria de les AV del mu-
nicipi. Els representants dels 
col·lectius veïnals es van reunir 
el 5 d’octubre a la plaça de l’Es-
glésia i van posar en comú les 
seves reivindicacions actuals i 
de futur. Totes van coincidir a 
destacar dos aspectes, que els 
polítics han de tenir en comp-
te les opinions de la ciutadania 
abans de prendre decisions i 
que els veïns s’han d’implicar 
més en la resolució dels proble-
mes del seu barri.
Està clar que la participació 
a les entitats ha anat minvant 
amb els anys fruit d’una nova 
conjuntura. En les dècades 
dels setanta i els vuitanta, en 
ple inici de la democràcia, hi 
havia encara moltes necessitats 
urgents per cobrir que van fer 
moure la població: asfaltat de 
carrers, necessitat d’escoles, 
manca d’equipaments sanitaris 
i socials... Majoritàriament tots 
aquests dèfi cits s’han cobert i 
les generacions més joves han 
nascut en un entorn de benes-
tar en què l’esperit reivindicatiu 
ha perdut força en pro de l’indi-
vidualisme. 
Això d’anar per lliure, però, no 
és gens efectiu. I certament, en-
cara que ens vulguin fer creure 
que vivim en l’abundància, 
hi ha molts motius pels quals 
avui dia encara té sentit sortir 
al carrer: la pujada del gas un 
9% quan estem en plena crisi, 
l’increment del rebut de la llum, 
els preu de la benzina, les hipo-
teques, els lloguers abusius, el 
retard en la implementació de 
la llei de dependència, les pen-
sions de viudetat... Certament, 
motius nos ens en falten; si de 
cas, el que falta és implicació.
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Improvisat ‘restaurant’ per a gats al carrer Ripoll

Al carrer Ripoll cantonada amb la baixada de 
Santa Engràcia hi ha unes veïnes que posen 
“una paradeta” perquè els gats puguin en-
taular-se i això acaba esdevenint un niu de 
porqueria al carrer. 
Aprofi to també per denunciar l’estat de la 
cantonada del carrer Sant Antoni amb Do-
mingo Fins, en el lloc conegut com el vaixell, 
on acostumen a haver-hi joves consumint 
llaunes de beguda i pipes que acaben llen-
çant a la vorera. Precisament en aquest espai 
hi ha una paperera, però mai no l’utilitzen.

ER | MONTCADA

laveu@montcada.org

¿Hay algún proyecto previsto para asfaltar las calles de Santa María? Las 
aceras están cada vez más deterioradas y el asfalto de la avinguda Terra 
Nostra da pena, está lleno de baches. Hace muchos años que no se 
invierte ni un euro en el barrio. P. Jiménez I Terra Nostra
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat un estudi sobre l’estat 
de l’asfalt de tots els carrers de la ciutat, que actualment es troba en 
fase de quantifi cació del cost dels treballs necessaris a realitzar i de pri-
orització, d’acord amb les necessitats i recursos de què es disposen. Un 
cop haguem defi nit aquestes dues qüestions, s’establirà un calendari 
d’actuacions. Tanmateix, quan es detecten situacions que mereixen 
una actuació urgent per qüestions de seguretat, operaris dels serveis 
municipals realitzen les reparacions adients per tal de solucionar-les. 
Jordi Climent, president de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Quo Vadis, banca?
Qui a hores d’ara no sàpiga que som en-
mig d’una crisi és que viu aïllat del món. 
La premsa en va plena i la situa ció té 
un abast mundial. Només cal fi xar-
se en el que està passant als Estats 
Units. El paradís del liberalisme i de 
l’autoregulació del mercat ha vist com 
l’Estat intervenia per salvar de la fa-
llida grans empreses hipotecàries. La 
banca nordamericana ha anat infl ant 
la bombolla de la bonança econòmica, 
creant diners i molt generoses fortu-
nes, fi ns que tot ha petat. Els nostres 
bancs i caixes han fet grans negocis 
amb els americans. Tenien els nostres 
diners i tot el que en treien, oferint-nos 
un devessall de productes fi nancers. 
El diner era barat, pràcticament te’l re-
galaven al banc o a la caixa. Només 
calia que hi anessis perquè te’n do-
nessin i, així, la màquina de generar 
plusvàlues no s’aturava. Un negoci 
rodó per a la banca.
La situació ha canviat i ara els estats 
lluiten perquè no s’enfonsi el sistema 
fi nancer i “injecten” a les empreses 
privades –bancs i caixes– diners de 
tots que paguem religiosament en 
els impostos. L’Estat ajuda als pode-
rosos i què fan els fi nancers amb els 
seus clients? Tancar-nos la possibilitat 
d’accedir a qualsevol mena de prés-
tec. El que fa uns mesos era el corn 
de l’abundància, ara és desconfi ança 
quasi total. I això afecta tothom, poble 
pla i sectors productius. És el cas de 
l’hostaleria, estratègica per a l’econo-
mia nacional.
Demanar un préstec per poder dur en-
davant reformes, ampliacions o obrir 
un nou establiment, per exemple, és 
pràcticament impossible. Aquestes 
i d’altres són inversions necessàries 
perquè l’hostaleria continuï essent 
una de les locomotores de l’economia 
de l’Estat. No s’entén l’actitud de la 
banca en aquest moment tan delicat, 
enrocant-se a les seves ofi cines i girant 

l’esquena als que fi ns ara hem estat 
un dels seus clients més destacats. 
Els préstecs els hem pagat sempre. 
Per què aquest canvi d’actitud?
Ara, més que mai, necessitem tota 
l’ajuda possible per superar la difícil 
situació econòmica que vivim. Els 
banquers, que se la saben llarga, ja 
han arreplegat els ajuts i els avals dels 
estats. No perdran ni un cèntim d’eu-
ro, segur. Però, a quin preu? Ofegant 
l’hostaleria i altres sectors econòmics?
Insto la banca perquè canviï d’actitud 
i no aturi els diners, generant unes 
conseqüències que poden ser nefastes 
per al país, de les quals ells i el govern 
en seran els únics responsables.

Enric Gené, president de la FIHR*
Federació Intercomarcal 

d’Hostaleria i Restauració

Oferta limitada
Els cursos i tallers culturals que ofe-
reix l’Ajuntament tenen un públic li-
mitat pels preus i les condicions esti-
pulats. Els preus oscil·len entre 164 i 
61 euros trimestrals. Normalment són 
preus inassequibles per a la majoria de 
la població. La situació de crisi econò-
mica els fa encara més inassequibles. 
Resulta del tot inadmissible que sola-
ment es descompti un 20% als pensio-
nistes i jubilats. I no diguem res d’un 
20% per als aturats que no rebin cap 
prestació. Si de veritat volem una cul-
tura al servei de totes les capes de la 
població, sense que el preu discrimini 
als que tenen un poder adquisitiu alt o 
mitjà dels que no tenen prou recursos, 
cal afavorir amb preus assequibles i, 
per tant, baixos la integració dels més 
desfavorits. A més a més, els cursos 
haurien de ser gratuïts per a tots els 
pensionistes o jubilats que acreditin 
una pensió baixa.
Els tallers per a nens, tant els d’arts 
plàstiques com els de música i movi-
ment, van de 61 a 66 euros el trimes-
tre. Alguns pares que treballen tots 

dos o un d’ells té un bon sou, potser 
s’ho poden permetre, però aquests no 
són la gran majoria de la població de 
Montcada. L’oferta en sí ja és discrimi-
natòria, exclou taxativament els immi-
grants nouvinguts amb treball precari i 
sous baixos. Les ofertes culturals per 
a nens haurien de ser assequibles per 
a tots i, per tant, quasi gratuïtes, amb 
una aportació mínima, gairebé simbò-
lica.

I.M. i 14 signatures més
Can Sant Joan

Denuncia
El pasado 18 de octubre llamé a la 
centralita de ambulancias Domingo 
pidiendo una ambulancia para tras-
ladar a mi madre a la Vall d’Hebron 
porque tenía visita médica. Como el 
vehículo llegó tarde pregunté el moti-
vo de la tardanza y me dijeron que no 
encontraban la calle. Hubo una gran 
salida de tono entre las dos partes, es 
decir, discutimos y el conductor de la 
ambulancia me dijo que yo no subiría 
a su coche. Yo le dije que donde iba 
mi madre iba yo y entonces la hizo 
bajar de la ambulancia y se fue. Lla-
mé otra vez a la centralita y me dije-
ron que enviarían otro coche cuando 
pudieran. Como se acercaba la hora 
de la visita y la ambulancia no llega-
ba, nos tuvo que llevar un vecino. 
Denuncio esta actitud de dejar a una 
paciente tirada sin que haya otro 
coche o ambulancia para llevarla a 
su destino. Al fi nal, llegamos tarde 
al médico y con un ataque de an-
siedad.

Ana Mª Sabana
Montcada

‘La Veu’ nos ignora
A fi nales del mes de julio un grupo 
de pericos de Montcada decidimos 
tomar las riendas de la Penya Blan-
quiblava de Montcada para tratar 
de reactivarla, después de un tiem-

po de escasa actividad. A fi nales de 
agosto o principios de septiembre una 
redactora de La Veu se pone en con-
tacto con el presidente actual de la 
peña para que le haga un resumen 
de cómo está funcionando la peña 
y éste le pide por favor que hagan 
aparecer en La Veu del día 19 de 
septiembre la noticia de la reacti-
vación y el autocar que ya teníamos 
decidido montar para el derbi ante el 
otro equipo de la ciudad el 28 de 
septiembre. 
La redactora accede a esta petición 
y le confi rma que lo publicarán y 
queda por concretar que un fotógra-
fo venga a nuestro local social para 
hacer una foto de grupo. Bien, pues 
han pasado dos ediciones de La Veu 
y en ninguna de ellas hay ningún ras-
tro de nuestra peña. Ante esto, nos 
vemos obligados a denunciarlo con 
esta carta ya que podemos llegar a 
entender que el día 19 fuera justo 
publicarlo (aunque nos cuesta) pero 
no aparecer en la siguiente edición 
ya no lo entendemos para nada. 
En esta misma carta queremos in-
formar que la reactivación de la 
penya va de forma excelente, a día 
de hoy contamos con 113 socios, 
con un local social en el “Bar Pun-
to de Encuentro” (Carrerada, 20) y 
montaremos un autocar hacia todos 
los desplazamientos al Olímpico de 
Montjuïc y todas estas cosas las 
hemos conseguido gracias a la co-
laboración de todos nuestros socios. 
También debemos agradecer a la re-
vista Montcada Mírame que desde el 
primer momento ha informado sobre 
nuestra peña y ha mostrado su total 
predisposición a publicar noticias 
sobre la misma, pero por desgracia 
no tenemos nada que agradecerle a 
La Veu que nos ha ignorado creemos 
de forma muy injusta e inmerecida.

David Gerbolés
Presidente de la PBiB 
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Bona gestió davant la crisi
Els uns perquè “els toca”, els altres perquè no saben 
on són i els tercers, perquè no accepten de cap de 
les maneres que la gestió municipal és completa-
ment millor i diferent de quan governaven ells, els 
grups polítics a l’oposició a l’Ajuntament qualifi quen 
les mesures que pren el Govern municipal per fer 
front a l’actual situació de crisi “d’insufi cients”.
Per sort, per a nosaltres, la feina feta els darrers 9 
anys ens permet afrontar la crisi en unes condicions 
força millors que quan vam patir la del 1993 (sense 
voler treure en cap moment importància a la situació 
actual, que aboca famílies de la nostra ciutat a l’atur, 

a disposar de menys recursos econòmics o a poder 
accedir a menys prestacions).
Les dades parlen per sí soles. Mentre el nombre 
d’habitants ha crescut una mitjana de 760 persones 
anuals els darrers 9 anys (hem passat dels 26.886 
habitants al 1998 als 33.730 d’aquesta setmana), 
s’han creat des de zero –i a tots els barris– serveis i 
equipaments pràcticament inexistents al 1998, s’ha 
augmentat el nombre d’efectius de la Policia Local de 
poc més de 30 als 60 actuals, s’ha reduït el deute viu 
de l’Ajuntament (préstecs a llarg termini) del 73,8% 
sobre el pressupost al 30,7% al 2007, s’ha rebaixat 

la pressió de les despeses de personal en aquest 
període del 51,4% al 35,1%, i així, una infi nitat de 
mesures més derivades de la bona gestió realitzada 
pel govern socialista a Montcada i Reixac. 
I no ens pensem aturar. Seguirem formant profes-
sionalment les persones que ho necessitin, establi-
rem nous convenis amb les empreses de la ciutat, 
mentre duri aquesta situació, no incrementarem la 
pressió fi scal sobre la ciutadania...
En defi nitiva, seguirem treballant amb totes les for-
ces pels ciutadans i les ciutadanes de Montcada i 
Reixac.

Tiempos de AREs y EREs
En La Veu del mes de febrero hablaba de la nece-
sidad de tener un Plan de Ordenación Urbana Mu-
nicipal donde diseñar conjuntamente la ciudad que 
queremos (crecimiento, espacios verdes y parques 
urbanos, transporte público y carril bici, calles y pla-
zas al servicio del peatón, equipamientos, etc), por-
que de lo contrario, otros iban a decidir por nosotros 
y al fi nal nos convertiríamos en lo que otros decidan. 
Pues bien, la Generalitat ha propuesto al Ajuntament 
la construcción de una nueva urbanización en Mas 
Duran, 2.100 nuevas viviendas a construir entre Can 
Pomada y la actual zona de desarrollo urbanístico 

de Mas Rampinyo, un ARE (Área Residencial Estra-
tégica).
Si bien las AREs tienen características positivas 
como la baja densidad, más del 50% será vivien-
da protegida, integración urbana, conexión con 
transporte público y equipamientos necesarios; 
no hay que olvidar que se trata de una actuación 
de interés supramunicipal, es decir, no pensa-
da para cubrir las necesidades del municipio, ni 
en benefi cio de los actuales vecinos. Se tendría 
que aprovechar la oportunidad para reordenar 
todas las áreas urbanizables de la zona e incluir-

las dentro del ARE y así preservar el resto como 
zona agrícola y forestal. Necesitamos vivienda de 
Protección Ofi cial, una parte de compra y otra 
de alquiler, para los ciudadanos de Montcada 
con menos recursos, de manera que asegure-
mos el crecimiento natural de nuestra población 
y no un crecimiento forzado. También necesita-
mos preservar las ya escasas zonas agrícolas y 
forestales, por lo que no se deberían dejar zonas 
urbanizables en Mas Duran que puedan dar pie 
a más especulación, y éstas den lugar a los EREs 
(Expedientes de Regulación de Empleo).

¿Recuperación con el sector inmobiliario?
Ante la situación de crisis económica que vivimos, el 
gobierno municipal continúa con absoluta incapaci-
dad e inacción. Y muy preocupantes nos parecen las 
declaraciones del alcalde afi rmando que la solución 
está en “llegar a un pacto con los constructores pri-
vados”, esos constructores que tienen varios cientos 
de pisos en venta en nuestra ciudad ya que la avari-
cia les impidió ver hace unos meses que la burbuja 
inmobiliaria estaba a punto de explotar y siguieron 
construyendo de forma desenfrenada con el apoyo 
incondicional del gobierno de Montcada. 
Y ante tales declaraciones me pregunto: ¿No se re-

ferirá a esos constructores privados que han provo-
cado el cierre de varias empresas por el impago de 
facturas a proveedores de materiales derivados de 
la construcción? ¿No se referirá a esos constructores 
por culpa de los cuales cientos de familias se en-
cuentran ahora mismo sin trabajo? ¿No pretenderá 
refl otar la situación de quiebra en la que se encuen-
tran actualmente esos empresarios que construye-
ron verticalmente sin piedad? ¿Es ésta la solución a 
los problemas que padecen los ciudadanos ante la 
actual crisis económica o es quizás una solución a 
un asunto personal entre ambas partes? Estoy se-

gura de que el alcalde no se puede referir a ellos ya 
que un mínimo de ética debería quedar en él, pero 
sería bueno que explicara a qué se refería con esos 
comentarios. 
Desde el Partido Popular de Montcada le aconse-
jamos que deje de realizar esos magnífi cos viajes 
transoceánicos y que disminuya sus gastos protoco-
larios, institucionales y de publicidad y autobombo 
y contribuya de esta manera a disminuir los impre-
sionantes gastos de un Ayuntamiento incapaz de 
ayudar a las familias y empresas de Montcada en la 
actual situación de crisis económica.

Habitatge de protecció ofi cial sí, però de lloguer
En el ple del mes de setembre es van aprovar les 
bases per a l’adjudicació de 27 habitatges de pro-
tecció ofi cial promoguts per la Fundació Privada 
Mediterrània. Aquest conveni estableix com a re-
quisit econòmic tenir uns ingressos propis iguals 
o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM,  la qual cosa 
implica que una sola persona hi pot optar amb un 
sou de fi ns a 51.251,20 euros anuals, molt supe-
rior al sou mitjà de 1.200 euros mensuals. 
La conjuntura econòmica actual, que predispo-
sa els bancs a curar-se en salut pel que fa a la 
concessió de crèdits i hipoteques, actuarà ara 

més que mai a favor d’aquelles persones amb 
més solvència econòmica, restant oportunitats 
a la resta. Fins ara, les condicions generals que 
han regit a l’hora d’atorgar els 282 habitatges 
de protecció ofi cial de venda que s’han cons-
truït a Montcada en els darrers anys han partit 
d’unes premisses econòmiques que no han estat 
a l’abast de tothom: 3.000 euros d’entrada per 
a la reserva de l’habitatge escollit i al voltant de 
9.000 euros davant la signatura del contracte. 
Qui ha pogut avançar els diners per a la compra 
d’aquests pisos li ha tocat la loteria. Altres, no 

han tingut més remei que renunciar-hi després 
de l’alegria de sortir afortunats en el sorteig. Cal 
un canvi de mentalitat a l’hora d’aplicar políti-
ques d’habitatge. Habitatges de protecció ofi cial 
sí, però de lloguer.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Temps d’austeritat (3)
Realment la crisi s’està portant malament. Però 
el que no pot passar és que s’instal·lin la deses-
perança i el desànim. Preocupació, sí, però el 
pànic no està justifi cat.
Els titulars són dramàtics, les notícies sembla 
que s’hagin confabulat per donar-nos la imatge 
més pessimista envers el nostre futur i els ana-
listes, incapaços d’apuntar fa poc temps el que 
passaria, no dubten ara a profetitzar les previsions 
més negres. 
És veritat que estem davant d’una crisi profun-
da. Però estic segur que ens en sortirem, segu-

rament amb canvis molt signifi catius, segur que 
res serà com abans, però la superarem. Totes les 
crisis acaben generant canvis positius, aquesta, 
també. Serà dura, deixarà dolor, però els ciuta-
dans i ciutadanes de Montcada la superarem. 
La fragilitat de moltes coses ens les que creiem 
i ara sembla que posem en dubte no tenen per-
què ocultar la realitat d’unes bases sòlides sobre 
les que han de sustentar la recuperació: el tre-
ball i el sacrifi ci, l’esforç personal.
Sens dubte s’haurà de fer, haurem de fer, molt 
més i millor del que s’està fent, però el pànic 

només difi cultarà la sortida. Encara que soni a 
frase feta, no hem de perdre la confi ança. So-
bretot la confi ança en nosaltres mateixos, en el 
nostre sentit comú. 
No hi ha motiu per al pànic, la nostra història 
ens diu que per aquesta via sempre es fracassa. 
Amb austeritat, amb prudència i serenitat ens en 
sortirem.   

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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MONTCADA A ESCENA

La VII Jornada
Masoliver aborda  
l’exili català PÀG. 21

Les Festes de Tardor 
de l’AV del centre tornen  
el 19 d’octubre PÀG. 20

L’higròmetre del monjo és el títol del 
segon espectacle del cicle de tea-
tre amateur “Montcada a escena” 
que ha organitzat la Regidoria de 
Cultura al Kursaal. L’obra la pro-
tagonitzen els alumnes dels cursos 
de teatre de l’Ajuntament, dirigits 
pel professor Climent Sensada, 
amb l’assessorament del director 
i escenògraf català Iago Pericot. 
Es tracta d’una comèdia basada 
en l’humor verbal que mostra els 
anhels de tres personatges fracas-
sats: una maquilladora, un mete-
reòleg i una actriu. L’obra, que es 
va estrenar a l’Auditori el passat 
mes de juny com acte de cloen-

da del curs, es representarà el 18 
d’octubre (21h). 
El dia 25 (21h) el grup de teatre 
Teatrac de l’Abi estrena la comè-
dia Això no és vida, basada en el 
text de Sergi Belbel, Albert Espi-
nosa i David Plana. El muntatge 
el dirigeix José Luis Jiménez i el 
protagonitzen cinc dones amb 
personalitats molt diferents: la 
presumida, la depressiva, la in-
gènua, l’estressada i l’agressiva.  
Les cinc coincideixen als llims i 
han d’esbrinar per què es troben 
entre la vida i la mort i decidir si 
tornen o no al món dels vius. “És 
una obra molt divertida –expli-
ca Jiménez– que posa sobre la 

taula les contradiccions en què 
vivim les persones”. L’obra in-
corpora el suport audiovisual per 
donar vida als personatges se-
cundaris. El cicle teatral –que va 
començar el 26 de setembre amb 
el muntatge de Dèria Teatre Ma-
ria, on ets?– clourà el 26 d’octubre 
amb El diari d’Anna Frank del grup 
TEA345 (19h), un muntatge 
ambiciós que ja s’ha representat 
diverses vegades a Montcada i 
també a Ripollet i Lleida. L’obra 
està basada en el diari perso-
nal d’una nena jueva que es va 
amagar amb la seva família a les 
golfes d’una casa d’Amsterdam 
durant el nazisme. 

El programa inclou les comèdies ‘L’higròmetre del monjo’ i ‘Això no és vida’  i la versió teatral d’‘El diari d’Ana Frank’, a càrrec de TEA345

El cicle de teatre amateur ofereix tres 
obres de grups locals fi ns a fi nal de mes

Laura Grau | Redacció

Judith Rodríguez, Núria Rodríguez, Montserrat Matllo, Laura Balcell i Lourdes Balart interpreten les cinc dones d’Això no és vida | L. GRAU

La jove Anna Riera interpreta el paper d’Ana Frank al muntatge de TEA345 | ARXIU/S.ROMERO

Mònica Martínez i Moisès Garcia són dos dels actors de L’higròmetre | ARXIU/S.ROMERO
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PREMI DE MICRORELATS

El fotògraf Santi Romero exposa 
les imatges del llibre ‘Microbis’ 
La mostra l’organitza Montcada Comunicació per commemorar la cinquena edició del certamen

Fins al 26 d’octubre es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
Microbis de Santi Romero, que 
recull les fotografi es que van il-
lustrar els millors microrelats 
de la quarta edició del Premi El 
Basar de Montcada Ràdio i que 
van ser publicades al llibre del 
mateix títol. La mostra, que es 
va inaugurar el 7 d’octubre, ser-
veix per celebrar que el concurs 
literari arriba a la seva cinquena 
edició, amb alguns canvis impor-
tants com la dotació econòmica 
del premi, que passa de 1.000 a 
2.000 euros, tot i que s’elimina 
el segon, que era de 400. També 
s’ha decidit que els autors només 

es puguin presentar una vegada 
a una de les cinc convocatòries 
mensuals, d’octubre a febrer. 
Romero va destacar la difi cultat 
que li va suposar transformar al-
guns textos en imatges i l’ús de la 
ironia i l’humor “com a recurs 
per captar l’essència dels mi-
crorelats”.

Ràdio dinàmica. El director de 
Montcada Comunicació, Lluís  
Maldonado, va remarcar “el 
pa per de dinamitzador social  
i cul tural dels mitjans de co-
municació locals que esdeve-
nen així alguna cosa més que 
generadors de continguts in-
formatius”. La regidora de Cul-

tura, Amèlia Morral (CiU), es va 
referir a la dimensió internacio-
nal d’aquesta iniciativa “que ha 
traspassat les fronteres locals 
per ser coneguda arreu de Ca-
talunya, l’Estat Espanyol i, fi ns 
i tot, a països de parla castella-
na”.
Igual que en l’anterior edició, 
el veredicte de cada mes es farà 
públic el segon dijous del mes se-
güent de la convocatòria mensual  
al programa El Basar de la Cultu-
ra, (dijous, a les 13h i a les 19h, 
després del Montcada Notícies) on 
el relat fi nalista serà dramatitzat. 
També es publicarà a La Veu i a 
l’apartat de microrelats del web 
montcadaradio.com. 

PINTURA

Núria Sánchez | Montcada

D’esquerra a dreta, Santi Romero, Lluís Maldonado, Laura Grau, secretària del jurat, i la regidora de Cultura, Amèlia Morral | SILVIA DÍAZ

Lippold omple l’Auditori 
de ritme i moviment
L’artista alemanya va ser fi nalista del Premi Masoliver 2007

Fins al 2 de novembre es pot visi-
tar a l’Auditori  l’exposició d’Antje 
Lippold Neo’n’o-b/p-sessions, un joc 
de pa rau les entre Op (art), neo, 
de nou i neon, que en alemany 
signifi ca fl uorescent. Precisament 
els fons vibrants de les seves tel-
les, la majoria fetes amb pintura 
acríl·lica, són un tret característic 
de l’obra d’aquesta artista alema-
nya afi ncada a Barcelona des dels 
anys noranta.

Ritme i repetició. “Quan vaig 
arri bar –va explicar durant la 
inau guració, el 2 d’octubre– em 
va sobtar veure en algunes boti-
gues cartells fl uorescents anun-
ciant les ofertes, això no es pot 
veure enlloc a Alemanya”. So-

bre els fons vius, Lippold recrea 
dos tipus d’efectes: la repetició 
d’un mateix símbol, creant ritmes 
i moviment, i l’ús de la taca i el 
gest per buscar l’efecte de “par-
titura musical”, una línia de tre-
ball que ha començat recentment 
i que està relacionada amb la seva 
afi ció per la música i el clarinet, 
instrument que toca.
Lippold és llicenciada en Econò-
miques i es dedica a la pintura 
des dels noranta. S’ha format a 
l’Esco la d’Arts i Ofi cis de Barcelo-
na i ha participat en diverses ex-
posicions col·lectives i individuals 
a Barcelona i a diferents ciutats 
d’Alemanya. Va ser fi nalista del 
Premi de Pintura Masoliver 2007, 
en el qual ha estat seleccionada 
diverses vegades.

Laura Grau | Montcada

Antje Lippold, davant d’una de les creacions que exposa a l’Auditori | LAURA GRAU
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MÚSICA

La Pegatina tancarà el 23 d’octu-
bre La Conxi Tour 2008 amb un 
concert a la Sala Apolo de Barce-
lona (21h). Després, la banda de 
rumba mestissa té previst entrar 
a l’estudi de gravació per enregis-
trar el seu segon treball que farà 
seguint la mateixa fi losofi a del pri-
mer: els set membres del grup fan 

de productors, editors i distribuï-
dors. “Continuem apostant per 
l’autogestió com l’única via per 
fer la música que ens agrada 
i mantenir el contacte directe 
amb el públic”, explica el líder, 
Rubén Sierra.

Balanç. La segona gira amb el 
disc “Al carrer!” els ha dut a Ma-

drid, País Basc, Galícia, Andalu-
sia, Alacant i, fi ns i tot,  Suïssa. A 
Catalunya ha participat a festivals 
de renom com l’Etnival de Giro-
na, la Telecogresca i el I Festival 
Canibal. A més, van ser fi nalistes 
del premi al Disc Català de l’Any 
de Ràdio 4. Les entrades per as-
sistir a l’últim concert de la gira ja 
s’han exhaurit.

La Pegatina prepara el seu segon 
treball després de l’exitòs ‘Al Carrer!’
La banda local tancarà la seva gira 2008 amb un concert a la Sala Apolo el 23 d’octubre

Laura Grau | Redacció

L’AV de Montcada Centre or-
ganitza una nova edició de les 
Festes de Tardor que comen-
çaran el 19 d’octubre amb la 
II Fira Agrícola i Ramadera 
(a la cantonada entre Bogatell 
i Sant Antoni), on els més pe-
tits podran gaudir d’una mos-
tra d’animals de granja i una 
sessió de jocs tradicionals com 
trencar l’olla i carreres de sacs. 
També hi haurà una exposició 
d’eines i estris del camp i, a la 
tarda, una xocolatada popular. 
“Enguany volem que els pe-
tits tinguin més protagonis-
me”, ha explicat el president 
Antoni Trias.

Botifarrada. El 26 de novembre 
s’ha previst una botifarrada 
popular gratuïta al carrer Ma-
jor. Al llarg del matí també es 
podrà veure una exposició de 
fotografi es de l’arxiu Matllo-
Aguilar, sobre l’e vo lució de la 
vida rural entre els anys 1850 

i 1980. El programa clourà el 
2 de novembre amb una diada 
de balls i tradicions catalanes 
al carrer Major, que inclourà 
una cercavila a càrrec dels Tra-
bucaires de Gràcia i la Colla de 
Gegants de Montcada. També 
es podran veure exhibicions 
de ball de bastons i gitanes. 
L’entitat està preparant un acte 
d’homenatge a la fi gura de 
Miquel Capella que es farà el 
mateix dia.

Fira Agrícola de l’any passat | ARXIU/L.GRAU

La Pegatina ha incorporat aquest any un acordionista i un trompetista bretons per enriquir la seva rumba mestissa | MAKOKI

FESTES POPULARS DE TARDOR

Torna la Fira Agrícola de 
l’AV de Montcada Centre
El 26 d’octubre hi haurà una botifarrada popular al carrer Major

Les Maleses es comunica amb poblats veïns
Un any més el Museu va demostrar que la comunicació entre els poblats 
ibers Les Maleses, Puig Castellar (Santa Coloma) i Ca n’Oliver (Cerdanyola) 
era possible gràcies a l’ús de miralls que permetien enviar refl exos lumí-
nics. En l’activitat van participar alumnes de l’IES Montserrat Miró | LR

GEMMA HIDALGO

La pluja que va caure sobre Mont-
cada el 3 d’octubre no va impedir 
que se celebrés el primer acte del 
Correllengua 2008, adreçat espe-
cialment als joves, que va consis-
tir en l’actuació de quatre grups 
que canten en català: Ebri Knig-
ht, Igitaia, Malestar Social i Ítaca. 
Segons la Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua (CAL), el con-
cert, que es va fer a la plaça del 
Bosc, va atraure 200 joves. L’ac-
te central del Correllengua 2008 
tindrà lloc el 25 d’octubre a l’Abi, 
amb una xocolatada i l’actuació 
d’un grup d’animació infantil i un 
tast de productes catalans | LG

Laura Grau | Redacció

200 joves participen al Correllengua

Moment d’una de les actuacions del Concert Jove a la plaça del Bosc | JORDI GÓMEZ
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L’escriptor mexicà José M. Espinasa 
parlarà sobre els anys de l’exili
És nét de Josep M. Espinasa Massagué, que va ser alcalde de Montcada durant la guerra civil

La VII Jornada Literària Juan 
Ramón Masoliver tindrà en-
guany com a protagonista l’es-
criptor, editor i periodista mexi-
cà José María Espinasa que el 23 
d’octubre (19.30h) conversarà a 
l’Auditori Municipal amb el crític 
i escriptor Juan Antonio Masoli-
ver Ródenas, nebot de l’erudit 
de Vallençana. La trobada entre 
els dos intel·lectuals porta per tí-
tol Els anys de l’exili. Montcada i 
Reixac i Catalunya vistes des de 
fora. Sònia Hernandez, membre 
del Consell plenari de la Funda-
ció Masoliver, ha explicat que 
“l’acte s’emmarca en un pro-
grama d’activitats sobre l’exili 
que inclourà cinema, xerrades 
i teatre i culminarà amb un 
nou número de la revista Qua-
derns de Vallençana”.

Perfi l. Nét de Josep Maria Espi-
nasa Massagué, qui va ser alcal-
de de Montcada durant la guerra 
civil, l’escriptor és un nom des-
tacat de la cultura mexicana. Als 

seus 51 anys, compta amb una 
llarga llista de llibres de poesia i 
assaig i ha ocupat càrrecs de relle-
vància com el de secretari de re-
dacció del suplement cultural La 
Jornada Semanal i actualment és 
responsable del servei d’edicions 
del Colegio de México. Va visi-

tar Montcada a la seva infantesa 
per conèixer el lloc mític sobre el 
qual tant li havien parlat el seu 
pare i el seu avi. Des de llavors, 
manté un contacte regular amb 
Catalunya i reivindica l’aporta-
ció de la cultura de l’exili català 
a Mèxic. 

Laura Grau | Redacció

Josep Maria Espinasa té 51 anys i viu a Mèxic, on el seu avi es va exiliar | ARXIU/SÒNIA HERNÁNDEZ

Jesucristo Superstar va ser la pri-
mera d’una llista de 17 obres 
que ha impulsat el Grup de Te-
atre La Salle durant els seus 25 
anys d’existència. En la memò-
ria de molts encara so nen títols 
com Evita, Gotspel, Memory, 
Francesco, Germans de sang, 
De nou, els llums s’encenen 
(obra de creació pròpia), La 
casa de Bernarda Alba, Drà-
cula, Els miserables, Tinc un 

problema, i tu?, Mañana, A 
la nostra manera, Rockvision 
i Annie. Una exposició, que 
s’inaugura el 28 d’octubre a la 
Casa de la Vila (19.30h), reme-
morarà els millors moments 
de la trajectòria del grup, amb 
foto grafi es i peces del vestua ri 
i l’escenografi a. Segons una de 
les fundadores, Rosa Labra-
dor, “la mostra portarà molt 
bons records a la gent que ha 
passat pel grup”.

‘Rock Vision’, un dels espectacles musicals del grup de teatre de La Salle | ARXIU GRUP LA SALLE

GRUP DE TEATRE LA SALLE

Una exposició rememora 
la trajectòria del col·lectiu
En 25 anys ha representat 17 espectacles al teatre del col·legi

Laura Grau | Montcada

El taller de Xavier Grau està fent els 
vitralls d’una església de Badalona
L’artista, establert a Montcada fa vuit anys, ha fet importants encàrrecs de creació i restauració 

El taller de creació, conservació 
i restauració de vidrieres artísti-
ques de Xavier Grau, ubicat a 
Montcada i Reixac, està realit-
zant els vitralls del rosetó i les 
quatre capelles de la nova es-
glésia de Sant Francesc d’Assís 
del barri de Bufalà, a Badalona. 
Aquest prestigiós taller, que es 
va establir al carrer Ripoll fa vuit 
anys, ha dut a terme importants 
encàrrecs de creació, com la re-
producció en vitralls dels olis del 
pintor danès Arne Haugen, i tas-
ques de restauració com la dels 
vitralls d’una fi nca modernista 
del carrer Mallorca, els de la ca-
pella de l’església de Sant Narcís 
de Girona i, més a prop, els del 
sector nord de l’església de Santa 
Engràcia. 

Artesania i disseny. Per aquest 
nou encàrrec, l’artista fa servir 
un vidre bufat artesanalment 
provinent d’una vidrieria de 
França amb dues capes de color 
que, treballat amb les tècniques 
del gravat a l’àcid i la pintura al 

foc, li permet obtenir textures i 
tonalitats insòlites que evoquen 
els quatre elements de la creació: 
el foc, l’aire, l’aigua i la terra. 
Grau s’ha inspirat en El Càntic 
de les criatures de Sant Francesc 
d’Assís per fer el disseny dels 
vitralls, però fuig de l’art fi gu-
ratiu vinculat tradicionalment a 
la iconografi a cristiana. “El que 

faig és apropiar-me de les tèc-
niques d’aquest ofi ci, que es 
remunten a l’Edat Mitjana, 
per expressar-me en un llen-
guatge contemporani”, explica 
l’artista. A més de fer encàrrecs, 
Grau té obra pròpia, principal-
ment escultures de vidre, que ha 
exposat a diverses galeries d’art 
de Catalunya.

Laura Grau | Montcada

Xavier Grau, treballant en un dels vitralls de la nova església de Bufalà | LAURA GRAU

ARTS I OFICIS

VII JORNADA LITERÀRIA MASOLIVER
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NOVETATS

L’Espai Cultural Kursaal de Can Sant Joan 
inicia la primera temporada d’activitats
L’equipament va engegar a principi d’octubre el programa de cursos i tallers organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
Les sales del Kursaal han comen-
çat a omplir-se aquest mes amb la 
posada en marxa del programa de 
cursos i tallers de la Regidoria de 
Cultura i l’inici de la programació 
estable d’espectacles de teatre, 
música i dansa a la Sala Polivalent 
Joan Dalmau. 
L’Espai Cultural Kursaal, ubicat al 
barri de Can Sant Joan, es va inau-
gurar el 24 de juny passat, esde-
venint un nou equipament socio-
cultural de referència a Montcada 
i Reixac. El centre disposa de tres 
plantes amb espais lluminosos i 

multifuncionals, com ara sales per 
a entitats i associacions, sales d’ex-
posicions, una aula d’informàtica i 
una altra d’arts plàstiques. 

El  Kursaal disposa d’una super-
fície total útil de 3.697 m2, inclo-
ent un pati de 256 m2, on s’han 
instal·lat les plaques solars que 
proporcionen l’energia a tot l’equi-
pament. 
A la segona planta hi ha un equip 
bàsic de Serveis Socials que ofe-
reix un servei permanent per als 
veïns d’aquest barri, de Can Cuiàs 
i de la Ribera. L’equipament tam-
bé disposa d’un nou centre mè-
dic –l’accés del qual està situat al 
carrer Turó, 38– i de dues plantes 
subterrànies d’aparcament amb 
capacitat per a 67 vehicles.

Espai cultural. En els seus primers 
mesos de funcionament, aquest 
equipament ha acollit diverses ac-
tivitats, com ara, exposicions i re-
presentacions teatrals. “L’objectiu 
és que esdevingui un espai per a 
la difusió i la divulgació cultural 
del municipi”, ha afi rmat la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral. A 
més, el Kursaal també va ser l’es-
cenari de la XVI edició de l’Open 
Internacional d’Escacs, el passat 
mes de juliol.

El nou centre municipal de salut està situat a la planta baixa 
del Kursaal, amb una entrada independent des del carrer Turó, 
i consta de tres consultes mèdiques i d’una sala d’espera més 
amplia que les del vell dispensari. “Aquest nou espai, de 180 
m2, compta amb les condicions necessàries per dur a terme la 
feina en condicions òptimes”, afi rma la regidora de Salut Públi-
ca i Consum, M. Carmen González. 

Des de la dècada dels 80, Can Sant Joan disposa d’una unitat mè-
dica sota la coordinació de l’Àrea Bàsica de Salut de Montcada. Fins 
al juny passat, el servei es duia a terme en un local al carrer Turó 
de dimensions reduïdes i on treballava la infermera i l’actual titular 
d’aquest servei, la metgessa de família Ana Anaya, que té assignats 
un total de 1.300 usuaris i atén una mitjana de 40 visites diàries.

SANTI ROMERO

Nova seu del centre mèdic

Serveis Socials, més a prop de Can 
Sant Joan, la Ribera i Can Cuiàs

A la segona planta del Kursaal hi 
ha una unitat bàsica de Serveis 
Socials per al veïnat de la Ribe-
ra, Can Sant Joan i Can Cuiàs, 
que ocupa tres despatxos i una 
sala de reunions. L’espai dispo-
sa de forma permanent d’una 
educadora social, una treballa-
dora social de família, una me-
diadora cultural i una persona 
de suport administratiu. 

El trasllat a Can Sant Joan ha 
permès que els professionals 
del carrer Doctor Buxó (centre) 
disposin d’espais més amples, 
amb la conseqüent millora de 
l’atenció prestada als usuaris. 
“El balanç dels primers mesos 
de funcionament al nou espai 
ha estat molt positiu, tant per a 
les persones que han estat ate-
ses com per als treballadors”, 
ha afi rmat la regidora de Serveis 
Socials, M. Carmen González. SANTI ROMERO

L’edifi ci disposa d’una 
superfície de 3.700 m2 
amb un pati exterior 
de 250 m2  per acollir 
activitats de teatre, 
música, dansa, tallers i 
exposicions

L’equipament obre al públic de dilluns a diumenge i entre setmana ho fa en horari de matí  i tarda | SANTI ROMERO

Espai Cultural

Kursaal
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“El Kursaal suposa 
un salt qualitiu” 

El Kursaal ja és una realitat. 
Aquest equipament suposa un 
salt qualitatiu per a la vida cultural 
i associativa de Can Sant Joan i de 
la resta del municipi.

Amb aquest nou espai, els mont-
cadencs i montcadenques dispo-
sem d’un espai de màxima qualitat 
per gaudir de tota mena d’espec-
tacles culturals, per organitzar es-
deveniments que requereixin un 
recinte amb unes determinades 
dimensions i per tal que les entitats 
puguin desenvolupar la seva activi-
tat en unes condicions adequades. 
Tots els espais i serveis que ofereix 
el Kursaal confi guren un equipa-
ment multifuncional, nascut, com 
no podia ser d’una altra manera, 
amb una clara voluntat de servei a 
la ciutadania.

l’apunt

L’equipament, per dins

>monogràfi c

L’equipament ofereix una programació 
completa de cursos i tallers

Màquina de cine Sales per a entitats

La Sala Polivalent Joan Dal-
mau, amb 400 m2 i 300 buta-
ques (120 mòbils i 180 retràc-
tils), acull espectacles de petit 
i mitjà format que s’integren a 
l’oferta global del municipi. La 
programació d’aquest espai es 
va inaugurar el passat 26 de 
setembre amb la representació 
de l’obra Maria, on ets?, de la 
companyia Dèria Teatre, una 
de les que s’inclou a la sego-
na mostra de teatre de grups 
locals amateurs “Montcada a 
escena”.

La superfície d’aquesta sala es 
pot ampliar o reduir en funció 
de la tipologia d’actes, gràcies a 
un sistema de panells ocults. A 
més, l’espai està dotat d’un mo-
dern equip de so i de llums. Les 
entitats que estiguin interessades 
a fer servir la instal·lació poden 
sol·licitar el seu ús.

Sala 
Joan Dalmau

Sala d’exposicions
Sebastià Heredia

A la planta baixa, sota les esca-
les que donen accés a la resta 
de l’equipament, hi ha instal-
lada una autèntica peça de 
col·leccionista, la màquina de 
projeccions de l’antic cinema 
Kursaal, inaugurat a principi 
dels anys seixanta.

Aleshores al municipi hi havia 
tres sales comercials però el 
canvi inexorable en els hàbits 
de lleure va fer que als anys se-
tanta el cinema entrés en crisi i 
al 1977 va tan car defi nitivament 
les seves portes.

Aquesta sala d’exposicions es-
tà ubicada a la planta baixa de 
l’equipament i rep el nom de 
Sebastià Heredia, veí de Can 
Sant Joan, responsable de la 
revista Hoja informativa i perso-
natge emblemàtic del barri. 

Des del passat 8 d’octubre i 
fi ns al proper 2 de novembre, 
aquesta sala acollirà una expo-
sició col·lectiva amb els treballs 
dels alumnes del taller de Talla i 
Escultura. La mostra està forma-
da per una quarantena d’escul-
tures de diferents tipus de fusta 
fetes per 7 alumnes del curs 
d’iniciació i 11 de l’avançat.

Les entitats i associacions que ho 
desitgin podran establir la seva seu 
al Kursaal, fi rmant prèviament un 
conveni amb l’Ajuntament. L’espai 
consta de sis zones independents, 
amb ordinadors, armaris i tot el 
material necessari perquè les as-
sociacions puguin desenvolupar la 
seva tasca. Aquests espais són d’ús 
compartit. Les primeres entitats que 
s’hi han instal·lat són el Grup de 
Medi Ambient Ecologistes en Acció, 
l’Associació de famílies de Malalts 
Mentals (CEMORIBA), la Creu Roja, 
l’Associació Cultural Africolé, el 
Front Actiu Català Informàtica Lliure 
(FÀCIL) i l’Associació Islàmica, Reli-
giosa, Cultural (IBNO SINA).

Ioga
Dimarts, de 20 a 21.30h 
Preu: 61 euros/trimestre
D’octubre a juny

Dansa Oriental
Dilluns, de 19 a 20.30h
Preu: 61 euros/trimestre
D’octubre a desembre

Tai-txí
Dijous, de 18 a 19.30h
Preu: 61 euros/trimestre
D’octubre a juny

Taller de teatre
Dimecres, de 18.30 a 21.30h
Dijous, de 20 a 21.30h (iniciació)
Preu: 61 euros/trimestre
D’octubre a maig

Taller d’art (de 8 a 11 anys)
Dimecres, de 17.30 a 19h
Preu: 61 euros/trimestre
D’octubre a juny

Cuina infantil
6,13, 20 i 27 d’octubre 
de 17.30 a 19h
Preu: 30 euros

Curs de guitarra
Dijous, de 18.30 a 20h
i de 20 a 21.30h
Preu: 85 euros/trimestre
D’octubre a juny

Curs de guitarra elèctrica
Dimarts, de 20 a 21.30h
Preu: 85 euros/trimestre
D’octubre a juny

Espai Cultural

Kursaal
Masia, 37-43
Telèfon: 934 451 888

Horari:
De Dilluns a divendres, de 8 a 22h
Dissabtes, de 17 a 21h
Diumenges, d’11 a 14h

SANTI ROMERO

PEDRO CABALLERO

PEDRO CABALLERO

PEDRO CABALLERO

FOTOS: PEDRO CABALLERO I PILAR ABIÁN

César 
Arrizabalaga
Alcalde
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el retro-visor Laura Grau

Als anys vint hi va haver un intent d’urbanitzar aquest sector que fi nalment no va reeixir 

El procés d’urbanització de zones 
de conreu no és un fenomen re-
cent sinó que ja en trobem exem-
ples a principi del segle passat. Als 
anys vint Joan Gallarda, propietari 
del Mas Duran i Can Mas, fa un 
intent de parcelar una extensió de 
165.000 m2  per fer-hi una de les 
primeres urbanitzacions de Cata-

lunya. Per determinar el preu de 
cada parcel·la, la família encarre-
ga un estudi al paleontòleg i geòleg 
Marià Faura i Sans i a l’arquitecte 
Buenaventura Bassegoda i Muste, 
dos pesos pesants de l’època en 
les seves respectives professions. 
Finalment el projecte no tira enda-
vant, tot i que s’arriba a instal·lar 

un rètol que anuncia la venda de 
1.000 solars de 5.000 pams qua-
drats, des de 20 cèntims el pam. 
Els pèrits declararan el fracàs del 
primer intent d’urbanitzar aquest 
sector, una part del qual ocupa-
ven els militars (informació extreta 
del blog de Ricard Ramos mont-
cadapost.blogspot.com).

Mas Duran, a 20 cèntims el pam

Rètol anunciador de la venda de solars col·locat al costat de la carretera entre Ripollet i Mas Rampinyo | FONS DOCUMENTAL DE RICARD RAMOS

Un total de 456 
inscrits als 
cursos i tallers 
de Cultura

Un total de 456 persones s’han 
inscrit als cursos i tallers que la 
Regidoria de Cultura organitza 
a diferents equipaments de la po-
blació. Els que es fan a la Casa 
de la Vila, que comprenen arts 
plàstiques, música, fotografi a i 
expressió corporal, compten amb 
300 inscrits. A l’Espai Cultural 
Kursaal, que ofertava 13 cursos 
de diferents temàtiques, se n’han 
posat en marxa 8, amb un total 
de 91 inscrits. L’Escola Municipal 
de Talla  Escultura té 17 alumnes 
matriculats i els cursos de foto-
grafi a que l’Afotmir imparteix al 
Centre Cívic Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo, 48.

Valoració. “Estem contents de 
la resposta en general i, especi-
alment, de la xifra d’inscrits al 
Kursaal, que demostra que el 
barri de Can Sant Joan estava 
mancat d’aquesta oferta”, ha 
valorat la regidora de Cultura 
Amèlia Morral (CiU). Dels grups 
oberts –ioga, tai-txí, dansa orien-
tal, taller d’art per a nens, teatre, 
guitarra i cuina infantil– encara 
queden algunes places lliures.

Es convoca 
el 5è Concurs 
Fotogràfi c 
Vallès Natural

El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental ha convocat el 5è 
Concurs Fotogràfi c Vallès Natu-
ral, un certamen que s’organitza 
cada any amb la voluntat de do-
nar a conèixer l’entorn natural de 
la comarca i sensibilitzar la socie-
tat sobre la necessitat de conser-
var-lo. Una de les novetats de la 
nova convocatòria és la creació 
de tres categories: paisatge, fl ora 
i fauna i patrimoni arquitectònic i 
cultural. El jurat concedirà quatre 
premis: el primer, valorat en 500 
euros, per a la millor fotografi a, 
i tres més, de 300 euros respec-
tivament, per a cadascuna de les 
categories existents. 

Funcionament. Per primera ve-
gada els concursants només po-
den presentar els treballs via in-
ternet, mitjançant la pàgina web 
de l’Ofi cina Vallès Natural www.
vallesnatural.com. Les fotogra-
fi es han de ser en format digital 
i s’han d’enviar abans del 30 de 
novembre. Les imatges que el ju-
rat seleccioni s’inclouran a la III 
Exposició Fotogràfi ca Vallès Na-
tural que recorrerà la comarca.

Núria Sánchez | Redacció Laura Grau | Redacció
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El Game’s Gallery 
no pot amb els equips 
balears PÀG. 26

El Sant Joan continua 
amb problemes per 
guanyar a Primera PÀG.  26

>Esports

No hi va haver un altre miracle a 
l’últim partit del CD Montcada a 
casa. Acostumat a guanyar els seus 
dos anteriors matxs a la Ferreria 
de forma heroica a l’últim sospir, 
els jugadors verds van tornar a 
tirar de corartge per marcar a úl-
tima hora, tot i que això només 
els va donar un punt contra el San 
Cristóbal. Òscar, amb un gol de 
llançament de falta al minut 87, va 
ser l’encarregat de neutralitzar el 
gol dels egarencs, que va arribar a 
menys de deu minuts per al fi nal.
Els d’Alfonso Pino van jugar bé, 
tocant la pilota amb criteri i do-
minant, però la sort i l’encert no 
els va acompanyar en els metres 
decisius davant un rival molt ex-
perimentat. “L’aspecte positiu 
d’aquest resultat és que l’equip 
lluita sempre fi ns al fi nal. S’ha 
tornat a demostrar que la vic-
tòria està molt cara en aquesta 
categoria”, va comentar Pino des-
prés del matx. Amb aquest 1 a 1, 
els montcadencs ja acumulen dos 
empats consecutius després del 0 a 
0 al camp del Poble Sec. 

Manca de gol. Al Nou Sardenya 
de Barcelona, el CD Montcada 
va exhibir dues cares ben dife-
rents. Durant el primer període, 
els verds es van posar la careta 
de Mr. Hyde. Imprecisos, apàtics 
precipitats, lents, apàtics... Com si 
no haguessin despertat, durant el 
primer temps van tenir moltes difi -

cultats per mantenir la possessió de 
la pilota quan la jugada anava més 
enllà de les dues passades.
Als segons 45 minuts, els verds es 
van convertir en el Dr. Jekyll. La 
xerrada als vestidors de Pino va te-
nir efecte, perquè des del primer se-
gon, els seus jugadors van semblar 
uns altres: hàbils, brillants, ràpids i 
amb arribada. De les dues versions 
se’n va extreure un empat que no 
canvia el destí dels montcadencs a 
domicili ja que encara no han mar-
cat cap gol en tres visites.  

FUTBOL. Primera Catalana

César Sánchez/Rafa Jiménez |  Redacció

Dos empats consecutius posen fre al bon 
inici de temporada del CD Montcada

De nou, el CD Montcada va buscar una remuntada èpica al seu estadi, però es va haver de conformar amb un empat contra el San Cristóbal | SANTI ROMERO

Els verds van tornar a marcar a l’últim instant al seu partit a l’estadi de la Ferreria, però això només els va servir per aconseguir un punt contra el San Cristóbal 

La col·laboració entre el club verd 
i Cines Montcada per captar nous 
socis està sent tot un èxit. Des que 
es va signar l’acord, l’entitat ha 
augmentat en 60 el seu nombre 
d’abonats, que ja tenen el seu car-
net VIP, que els permet entrar a les 
sales del cinema de forma gratüita 
i il·limitada. En xifres totals, el CD 
Montcada ha passat dels 370 socis 
del fi nal de la temporada 07-08 als 
426 de l’actualitat. Segons el vice-

president Modesto Sanchís ‘Tato’, 
altres clubs estudien copiar una 
campanya com aquesta, que fi na-
litzarà el 31 de desembre, “gràcies 
a l’èxit que estem vivint i que encara 
pot ser més gran”.
D’altra banda, i seguint amb la idea 
de millorar la imatge del club, el CD 
Montcada va posar en marxar el 15 
d’octubre la nova versió de la seva 
pàgina web (www.cdmontcada.
com) | RJ

Èxit en la captació de socis

<<

Òscar Adamuz 
Tercer capità del 
CD Montcada 

l’entrevista

Cinc jornades i l’equip ocupa  
la cinquena posició. S’ho es-
perava?
La veritat és que no imaginàvem 
un inici tan bon. Tot i aquests dos 
últims empats,  s’ha vist una mi-
llora en el joc. Les perspectives 
per al futur no poden ser millors.
L’equip s’ha acostumat a mar-
car als últims instants dels 
seus partits a casa, per què? 
Suposo que es deu a l’ambició 
de la plantilla. No deixem de llui-
tar durant els 90 minuts. Física-
ment, estem molt bé, ens sentim 
més forts que els altres equips.
Falta guanyar i marcar fora de 
casa, no?
Sí, aquesta és la nostra assigna-
tura pendent. Estem treballant 
bé en defensa i ara hem d’impli-
car-nos més a l’atac. 
A nivell personal, com s’està 
veient?
L’entrenador m’ha donat molta 
confi ança des del principi, ofe-
rint-me una de les capitanies. 
Estic molt content i participo 
molt en el joc de l’equip | RJ

‘Tot i aquests dos 
empats, l’equip ha 
millorat el seu joc’
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Amb dues victòries a les dues pri-
meres jornades, el Game’s Gallery 
Montcada havia iniciat amb un 
pas il·lusionant el seu jove i reno-
vat projecte a la Primera Nacional 
A. Aquells dos triomfs, però, s’han 
quedat ja en un miratge. En els 
seus tres partits següents, els ho-
mes de José María Borbón ‘Pati’ 
han acumulat dues derrotes i un 
empat. Aquest únic punt de nou 
possibles va arribar al matx a casa 
contra el Construccions Ramon 
Ferrer de Mallorca (3-3). 
Ni tan sols la bona ratxa goleja-
dora de Cristian, que va tornar a 
destacar amb dos gols, va impedir 
que volessin dos punts del Miquel 
Poblet. El partit va ser estrany. El 
Game’s Gallery no va saber man-
tenir un còmode avantatge de dos 
gols i va deixar reaccionar als vi-
sitants, que van empatar a dos 
minuts del fi nal. Tot i un altre gol 
de Cristian, els mallorquins van 
esgarrapar un punt quan només 
faltaven 29 segons per al fi nal. 
A la següent setmana, el Game’s 
Gallery va tornar a enfrontar-se 
amb un rival balear, encara que 

en aquesta ocasió li va tocar agafar 
l’avió fi ns a Eivissa. El partit con-
tra el Gasifred, un dels equips més 
forts de la categoria que la tempo-
rada passada va jugar a la divisió 
d’argent, va ser molt mogut (2-1). 
Després d’un inici molt igualat, els 
locals van trencar el marcador als 
cinc minuts. Abans del descans, els 
porters van tenir molta feina per 
evitar més gols.  
La segona part va continuar amb 
la mateixa línia, encara que el Ga-
sifred va enviar dues pilotes al pal. 
A falta de 16 minuts per al fi nal, 
‘Pati’ va apostar pel porter-jugador. 
La tàctica no li va sortir gaire bé ja 
que poc després Roberto va apro-
fi tar una contra per fer el 2 a 0. Els 
montcadencs ho van continuar 
intentant i Cristian, aprofi tant un 
llançament de penal, va reduir dis-
tàncies. El marcador, però, no es 
va tornar a moure més.
El capità Javi és optimista amb el 
futur de l’equip, tot i aquestes úl-
times ensopegades: “Estem fent 
errades puntuals que ens estan 
traient punts, però la línia de 
l’equip és ascendent i aviat tin-
drem els fruits del treball”.

FUTBOL SALA. Primera Nacional A

Després d’un bon inici de competició, 
el Game’s Gallery perd pistonada
Als seus dos últims partits contra equips balears, el Ramon Ferrer i el Gasifred, els homes de ‘Pati’ només van sumar un punt

Javi Grimaldos, en una acció del partit contra el Construccions Ramon Ferrer  | SANTI ROMERO

Rafa Jiménez | Redacció

A la Primera Regional no sempre 
guanya el que millor juga i això ho 
està aprenent la Unió amb el pes 
dels mals resultats. Tot i fer un bon 
joc i tenir facilitat per generar oca-
sions de perill, els homes de Fer-
nando Gómez ‘Cuqui’ només por-
ten una victòria en cinc jornades. 
Al seu segon partit davant l’afi ció, 
els montcadencs no van passar de 
l’empat contra el Pomar (1-1), tot 
i que Javier Zapata va marcar en 
el minut 2. La Unió no va acabar 
de sentenciar i els badalonins, que 
van dominar tota la segona part, 
van obtenir el premi de la seva in-
sistència amb l’empat.  
Una setmana després, l’Arenys de 
Mar va fer el mínim necessari per 
guanyar un partit de futbol. El pri-
mer temps va ser un monòleg de 
la Unió, amb ocasions, ritme i molt 
bon joc. La pilota no va entrar i els 
locals van aprofi tar la seva primera 
aproximació a l’àrea, a l’inici de la 

segona part, per avançar-se. Tot i 
el cop moral, Iván Salinas només 
va trigar cinc minuts en estavellar 
una pilota al pal. Fins al fi nal, el 
Sant Joan ho va intentar, amb més 
il·lusió que sort. ‘Cuqui’ no es des-
anima i té motius per a l’esperança: 
“Seguim pagant els errors pun-

tuals, però el equip va millorant 
i arribaran els resultats”. 

Canvis a la plantilla. El xilè David 
Cárcano i l’uruguaià Pablo Bor-
ges, cedit pel CD Montcada, han 
deixat el club per diferents motius 
de caire personal.

El Sant Joan segueix pagant la seva 
aclimatació a la nova categoria

César Sánchez | Arenys de Mar

FUTBOL. Primera Territorial

Tot i no jugar malament, l’equip de ‘Cuqui’ només ha guanyat un punt en els dos últims partits

Portem ja cinc jornades de com-
petició i l’equip sènior femení de 
l’Escola de Futbol Montcada en-
cara no sap el que és sumar una 
victòria a la Primera Catalana. 
De moment, el més positiu per a 
l’equip d’Antonio Moya són els 
dos empats consecutius que va 
aconseguir contra el Breda i el CE 
Sabadell, tots dos a 2. 

A l’última jornada, les montcaden-
ques van poder fer ben poc davant 
el joc del Sant Quirze de Besora 
(1-5), que va demostrar perquè 
ocupa la segona posició del grup.  
“Tenim un nivell semblant a la 
resta d’equips, però ens falta ser 
constants durant tot el partit. La 
primera victòria ens canviarà 
la dinàmica”, explica la capitana, 
Georgina Vendrell.

L’EF Montcada continua 
sense guanyar a Primera

FUTBOL FEMENÍ. Primera Divisió

De moment, l’equip de Moya només ha empatat dos partits

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’EF Montcada només suma dos punts a les cinc jornades que portem de competició | SILVA DÍAZ

El Santa Maria 
aprofi ta els 
partits a casa 
per estar a dalt

En aquest inici de temporada, el 
Santa Maria està exhibint dues ca-
res ben diferents. Una, quan juga 
fora de casa, mostra una versió 
d’un equip que deixa moltes facili-
tats al seu rival i que no crea perill. 
Això es va poder veure a la derrota 
al camp de la PB UDAF Sant Mar-
tí (2-1). “Quan l’equip juga com 
a visitant peca de precipitació a 
l’hora d’anar a la porteria con-
trària”, explica el seu entrenador 
José María Esquerda, ‘Tete’. Una 
setmana més tard, la imatge va ser 
molt millor en la victòria sobre el 
fi lial de la Montañesa (1-0). “Ex-
ceptuant el primer quart d’hora, 
crec que és el partit més rodó 
que hem fet fi ns ara”, diu ‘Tete’.

FUTBOL. 2a Territorial

Rafa Jiménez |  Redacció

El Santa Maria, massa irregular | SANTI ROMERO

Al Sant Joan li està costant adaptar-se després de l’ascens a la Primera Regional | SANTI ROMERO
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HANDBOL 

Núria Sánchez | Pla d’En Coll

El femení debuta amb una derrota per la mínima a la pista del Sant Esteve Sesrovires (20-19)

El pivot de La Salle, Gerard Mwanjele, en un acció contra l’OAR Gràcia | NÚRIA SÁNCHEZ

Unai Abrisqueta va ser un dels més destacats en la victòria contra el Rubí | SANTI ROMERO

El Valentine Montcada va passar 
com un vendaval per sobre del 
Bàsket Rubí. Els montcadencs 
van demostrar una superioritat 
insultant que es va traduir en 
una espectacular diferència de 68 
punts. El resultat fi nal ho diu tot: 
126 a 58. El Rubí va apostar per 
la defensa en zona i els montca-
dencs ho van tenir molt fàcil per 
fer el seu joc. A la segona part, el 
partit es va trencar defi nitivament 
i els visitants van tornar a la de-
fensa individual per evitar enca-

ra una derrota més contundent. 
En un partit molt complet de tot 
l’equip, cal destacar la bona ac-
tuació del base Unai Abrisqueta. 
A la jornada anterior, el Valenti-
ne va obtenir la primera victòria 
fora de casa, en vèncer a la pista 
de l’ADE Fuster de Santa Colo-
ma per 71-75. El resultat refl ecteix 
més igualtat del que es va poder 
veure sobre el parquet, ja que els 
montcadencs van disposar sem-
pre d’un còmode avantatge. El 
Valentine és cinquè al Grup Ter-
cer de Primera Catalana. 

El Valentine venç el Rubí 
per 68 punts de diferència

BÀSQUET. Primera Catalana

El conjunt local ha sumat la tercera victòria consecutiva

Rafa Jiménez  |  Redacció

Lourdes Rubí, en una imatge del matx contra el Sant Esteve Sesrovires | NÚRIA SÁNCHEZ

La Salle trenca amb el seu malefi ci 
i comença la lliga amb dos triomfs

La Salle ha començat amb bon 
peu la seva participació a Primera 
Catalana. Els homes de Dídac de 
la Torre van sumar dues victòries 
en dos partits contra rivals direc-
tes. En la primera jornada, els lo-
cals van guanyar a la complicada 
pista de l’Handbol Parets per 26 
a 31. En la segona jornada, els 
montcadencs van debutar a casa 
amb una treballada victòria (29-
26) contra l’OAR Gràcia de Saba-
dell. La clau d’aquests dos triomfs 
va arribar amb el canvi a una 
defensa 4-2 en els darrers minuts, 
que va permetre els montcadencs 
sortir al contracop i trencar el par-
tit. En aquest sentit, cal destacar 
l’actuació de l’extrem Àlex Expó-
sito, que s’ha convertit en un dels 
màxims anotadors del conjunt 
amb 10 gols en dos matxs. Ex-
pósito ha valorat positivament el 
seu inici de temporada: “He estat 
entrenant dur i la meva funció 
com extrem és córrer al contra-
atac i estic tenint sort de cara a 
porteria”. 

Derrota del femení. En el seu de-
but a la lliga el femení va perdre 
per la mínima (20-19) a la pista del 
Sant Esteve Sesrovires, un dels ri-
vals més complicats de la primera 
fase. Malgrat tot, les locals es van 
endur un bon regust ja que Fer-
nández només comptava amb set 
jugadores per disputar el matx.

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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El conjunt sènior A de 
l’Associació Esportiva Can 
Cuiàs s’ha col·locat al cap-
davant de la classifi cació del 
Grup Tercer de Preferent 
Catalana amb 7 punts, em-
patat amb el Castellbisbal 
i el Gornal. Precisament, 
l’equip d’Alfonso Anés va 
empatar a cinc gols a la 
pista del Castellbisbal, en 
un gran matx que podria 
haver guanyat qualsevol 
equip. El partit va ser força 
emocionant. De fet, el con-
junt local va disposar d’un 
llançament de doble penal 
a falta de 12 segons, però 

el porter montcadenc el va 
aturar. 
A la jornada anterior, el sè-
nior A del Can Cuiàs va 
guanyar l’SPE per 5-3, en un 
matx còmode per als locals. 
L’entrenador s’ha mostrat 
molt satisfet amb el rendi-
ment de la plantilla en aquest 
inici de temporada: “Estem 
jugant i, a més, els resultats 
ens acompanyen”.
D’altra banda, el sènior 
B va debutar el dia 12 a 
la lliga amb una derrota 
contra el Catalònia A per 
2-3. L’equip està jugant al 
Grup Segon de la Segona 
Divisió B.

El sènior A es manté a dalt 
en un bon debut a la categoria  
El conjunt d’Alfonso Anés va empatar a cinc a la pista del Castellbisbal, colíder amb els montcadencs  

El Can Cuiàs A va guanyar l’SPE per 5-3 en un matx còmode |  SANTI ROMERO

Sílvia Alquézar | Redacció

Últims a la 
classifi cació
La Salle B d’handbol es 
troba al darrer lloc del 
Grup Segon de Segona 
Catalana amb només un 
punt, el que va aconse-
guir en empatar a  29 gols 
contra el Garbí a la darrera 
jornada. A l’anterior matx, 
els montcadencs van per-
dre amb el Sant Quirze B 
per un ajustat 29-28 | NS

SANTI ROMERO

El bloc sots-25 suma 
la primera victòria

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN. Territorial

L’equip A aconsegueix 
el primer triomf a la lliga 

L’Elvira-La Salle B és desè amb tres derrotes en tres jornades | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Preferent Catalana

El sènior A de l’AE Elvira-
La Salle ha aconseguit la 
primera victòria a la lliga, 
en vèncer a la darrera jor-
nada el Tiana B per 84-62. 
Els montcadencs ocupen el 
desè lloc al Grup Tercer del 

Campionat Territorial. Per 
la seva banda, el sènior B va 
caure derrotat al tercer matx 
de competició contra el 
Manlleu B (59-56). L’equip 
és desè amb 3 punts al 
Grup Segon de la mateixa 
categoria.   

Debut de 
l’EF Montcada

L’equip sènior de futbol 
sala de l’Escola de Futbol 
Montcada debutarà a la 
lliga del Grup Segon de Se-
gona Divisió B Territorial el 
pròxim 19 d’octubre contra 
la Concòrdia a la pista mu-
nicipal de la Zona Esporti-
va Centre (12.15h). Al pri-
mer assalt a la competició, 
els montcadencs van tenir 
jornada de descans  | SA

BÀSQUET. AE ELVIRA LA SALLE. Territorial

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA

El sènior va sumar dos punts | S. DÍAZ Segueix tots els esports, resultats i classifi cacions a

El conjunt sots-25 del CEB 
Can Sant Joan va aconse-
guir el primer triomf a la 
lliga davant del Solsona B 
per 64-55. D’altra banda, 
el sènior va superar amb 
comoditat el Ronçana 
per 33 punts de diferèn-
cia (62-29).  El sots-25 és 
setè, mentre que el primer 
equip ocupa, de moment, 
la sisena posició | SA
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Corrent de forma independent 
i sense pertànyer a cap club, el 
montcadenc Joan Muñoz (37 
anys), veí del Pla d’en Coll, s’ha 
convertit en un habitual de les 
proves de triatló que integren 
la Lliga Catalana. Afi cionat a 
l’escalada i a la bicicleta de mun-
tanya, Muñoz va començar a 
sentir-se atret pel triatló fa uns 
vuiy anys. Actualment, s’ha es-
pecialitzat en la prova olímpica 
que està formada per una cursa 
de 1.500 metres de natació, 40 
quilòmetres de bicicleta i 10 qui-
lòmetres de cursa a peu. 
Sense marques espectaculars, el 
montcadenc s’ha acostumat a fi -
nalitzar les seves curses a la part 
mitja de la classifi cació. La seva 
última prova va ser la triatló de 
Barcelona que es va disputar el 6 
d’octubre i que va guanyar Iván 
Raña. 
Amb la temporada ja fi nalitza-
da, Muñoz, mecànic industrial 
de professió, té la intenció de 
donar-se un temps de descans 

per preparar la nova temporada 
de triatló que començarà al mes 
de maig. “Els meus objectius, 
cara a les curses del proper 

any, són continuar participant 
a les proves de Lliga Catalana 
i evolucionar en els meus re-
sultats”, explica Muñoz. 

TRIATLÓ

Joan Muñoz, un montcadenc que s’ha 
fet amb un nom al món del triatló

Rafa Jiménez  |  Redacció

L’esportista, que no pertany a cap club, ha participat en totes les proves de la Lliga Catalana

Joan Muñoz, en una de les proves d’aquesta temporada que ja ha fi nalitzat | JM

La UE Montcada va organitzar 
el 5 d’octubre un torneig de parti-
des ràpides a la plaça de l’Església 
amb motiu de la jornada lúdico 
reivindicativa de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mont-
cada. El campionat va comptar 
amb la participació d’una vintena 

de jugadors del club. Pel que fa als 
resultats, David Escobar va ser el 
primer i Dani Hernández el segon 
en categoria infantil. En adults, 
Jesús Carrasco es va endur el pre-
mi, mentre que Joaquín Martín va 
acabar en segona posició. Entre els 
veterans, el millor va ser Josep Solé 
i Miquel Ganella va ser el segon.

La UE Montcada s’afegeix 
a la festa de la FAVMiR

ESCACS

Una vintena de jugadors va fer un torneig de partides ràpides

Silvia Alquézar  |  Redacció

La plaça de l’Església va ser l’escenari del torneig d’escacs de partides ràpides | SILVIA ALQUÉZAR
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La lliga escolar –organitza-
da per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
el Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
i les AMPA de les escoles– 
començarà la competició el 
proper mes de novembre. 
Enguany, tots els centres 
educatius participaran a la 
Lliga Escolar. 
El multiesport i la psico-
motricitat han tornat a te-
nir una excel·lent acollida. 
La psicomotricitat, per a 
infants d’entre 3 i 5 anys, 
pretén que els més petits 
aprenguin i s’ho passin bé 
a través del joc. Els organit-
zadors han avançat que, un 
any més, s’hi han inscrit tots 
els CEIP (El Turó, l’Elvira 
Cuyàs, el Reixac, el Mitja 

Costa, el Viver i el Font Fre-
da) i els centres concertats 
(La Salle i el Sagrat Cor) de 
Montcada. 
D’altra banda, hi haurà 
multiesport a tots els CEIP, 
excepte al Viver. Aquesta 

disciplina està adreçada a 
nens de 6 i 7 anys i serveix 
per practicar diferents es-
ports –bàsquet, handbol i 
futbol sala– al llarg del curs. 
També hi haurà equips de 
bàsquet i futbol sala en les 

categories benjamí i aleví. 
Finalment, el CEIP El Turó 
ha creat un conjunt de vo-
leibol.

Instituts. Enguany també 
competiran els tres instituts 
del municipi a la competi-
ció. L’IES La Ribera con-
tinuarà amb tres equips de 
futbol sala, l’IES Montser-
ra Miró consolida dos de 
futbol sala i dos de corfbol 
i l’IES La Ferreria té un 
equip de futbol sala.

La psicomotricitat, activitat 
protagonista a tots els centres
Els tres instituts competiran a la Lliga Escolar i la novetat és que el Turó ha creat un equip de voleibol

JOCS ESCOLARS

Núria Sánchez | Redacció

El júnior femení perd 
dos partits seguits 

Una jugadora local, davant d’una defensora del Carmel | SANTI ROMERO

BÀSQUET. AE Elvira- La Salle

El júnior femení de l’AE 
Elvira-La Salle va comen-
çar la lliga amb bon peu. 
Les noies de Raquel Fer-
nández van debutar amb 
una victòria a casa contra 
el Carmel per un ajustat 
47-45. Però en les dues dar-

reres jornades, les locals 
han ensopegat a la pista 
del Bàsquet Vic (51-41) i a 
casa contra el CB Torelló 
(47-50). Després de les últi-
mes derrotes, el bloc ocupa 
el tretzè lloc del Grup Pri-
mer del nivell B de Territo-
rial amb 4 punts.

Núria Sánchez  | Redacció

El conjunt de Raquel Fernández ocupa el tretzè lloc

El Cim celebra el dia 
Mundial dels Museus

EXCURSIONISME

El Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, i 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) van 
celebrar el 5 d’octubre una 
marxa al jaciment de Les 
Maleses. La sortida s’in-
clou dins el calendari de 
Montcada Camina, una 
iniciativa que proposa cada 
mes una excursió matinal 
per indrets del municipi. 
La sortida va comptar amb 

la col·laboració del Museu 
Municipal, que coincidint 
amb la celebració del Dia 
Mundial dels museus, va 
organitzar una experiència 
de comunicació lumínica 
entre poblats. 

Propera edició. La següent 
caminada tindrà lloc el 9 
de novembre i consistirà en 
una ruta pel Figaró.  Els as-
sistents sortiran de l’estació 
de tren de Mas Rampinyo.

Núria Sánchez  | Redacció

La cita s’inclou en el calendari de Montcada Camina

EL PLANTER, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

La resta de fotos dels equips del CFS 
Montcada, el CH La SALLE i l’EF Mont-
cada, a laveu.cat

L’equip infantil del CH La Salle, entrenat per Álex Weikert | SANTI ROMERO

El bloc benjamí del CFS Montcada que dirigeix José Andrés | SANTI ROMERO

Pablo Borges és el monitor dels Patufets de l’EF Montcada | LAURA GRAU

Els cadets A i C 
debuten amb triomf 

El cadet B espera aconseguir la primera victòria de la temporada | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CB Montcada

Els cadets A i C han iniciat 
la lliga amb molt bon peu. 
El cadet A, entrenat per 
Sergi Gomariza, va debu-
tar a casa amb una victòria 
contra el Bàsquet Viles per 
un clar 63 a 44 i és quart 
amb 2 punts del Grup Dot-
zè del nivell B. D’altra ban-
da, el cadet C, dirigit per 
Marc Merino, ha guanyat 

els dos primers partits i és 
segon del Grup Setze del 
nivell C.  

Cadet B. Els nois d’Ismael 
Sistrachs van disputar un 
bon partit amb el Grup Bar-
na, però van acabar perdent 
per un ajustat 67-71. Amb 
aquesta derrota els locals 
ocupen el catorzè lloc del 
Grup Segon de Preferent.

Núria Sánchez  | Redacció

El cadet B perd en un partit ajustat amb el Grup Barna

L’organització recorda que 
es necessiten monitors i 
àrbitres per a la Lliga Es-
colar. Els interessats poden 
entregar el currículum a 
les ofi cines de l’IME (Tarra-
gona, 32) | NS

Monitors i àrbitres
La bàsquet és una de les modalitats més consolidades |  ARXIU/PILAR ABIÁN



312a quinzena | Octubre 2008 Esports

El CH La Salle Montcada 
comença una nova tempo-
rada amb nous projectes i 
objectius. El més destacat és 
la promoció i implementa-
ció d’una Escola d’handbol, 
aconseguint ser una referèn-
cia al municipi i a nivell ca-
talà. El responsable de l’àrea 
esportiva, Pablo Camarero, 
ha explicat quins projectes 
s’estan duent a terme: “Vo-
lem crear equips a totes les 
escoles i oferim vuit sessi-
ons d’introducció a l’hand-
bol als centres educatius 
del municipi”. Aquesta ini-
ciativa es desenvolupa a les 
hores d’educació física entre 
els nens de 3r i 6è de primà-
ria. Els monitors són dos 
jugadors del sènior A mas-
culí, Albert Maresma i Jesús 
Jiménez, ‘Chus’. La idea és 

aconseguir que l’handbol 
sigui una activitat extraes-
colar més a totes les escoles 
del municipi. La fi nalitat és 
obtenir una bona base i fer 
desaparèixer els salts gene-
racionals que hi ha actual-
ment, creant equips a totes 
les categories. “Volem crear 
una piràmide amb la base 

i la cúspide ha de ser els 
equips sèniors”, ha dit Ca-
marero. Fins ara, l’entitat ha 
treballat al CEIP Font Freda 
i properament ho farà a la 
Salle i a la resta d’escoles que 
vulguin. 

Activitats. A més, un altre 
objectiu de l’Escola és la 

formació de tècnics i mo-
nitors, així com el treball 
perquè els nens s’ho passin 
bé fent esport. Per acon-
seguir-ho, l’entitat també 
desenvoluparà activitats lú-
diques per als infants. Els 
jugadors disputaran partits 
a la mitja part dels partits 
dels equips sèniors, jugaran 
tornejos i faran sortides per 
veure els partits de lliga del 
BM Granollers i FC Barce-
lona d’Asobal. 
Per a més informació, els 
interessats poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça 
escola@chlasallemontcada.com 
o bé, trucant al telèfon 670 
452 202 (David González). 
D’altra banda, el club va 
presentar ofi cialment tots 
els equips el passat 5 de 
setembre al pavelló Miquel 
Poblet. 

Amb 30 anys d’experiència 
com a entrenador de futbol, 
el montcadenc Rafa García 
és el nou coordinador tècnic 
del CF Bellavista Milán de 
les Franqueses. García con-
trolarà 16 equips, dels quals 
3 són femenins, i un total de 
258 jugadors i jugadores.
-Com sorgeix l’portunitat 
d’anar al Bellavista?
Havia decidit deixar d’en-
trenar i un diumenge estava 
a l’estadi de la Ferreria i em 
van oferir anar de coordina-
dor. El dimarts següent hi 
començava a treballar.
-Ser el coordinador suposa 
dedicar molt de temps...
El meu horari és, cada dia 
excepte els dijous, de 17 a 
22h. A més, els cap de set-
mana veiem tots els partits 
de casa. I també he de con-
ciliar el treball amb la meva 
dona i els meus dos fi lls.
-Està sol en aquest projecte 
tècnic?
No, m’acompanyen un vi-
cepresident esportiu, dos 
ajudants de coordinació i 
els entrenadors i delegats de 
tots els equips.

-Hi ha més gent de Mont-
cada?
Sí, Jordi Capdevila, que fa 
funcions d’ajudant de coor-
dinació. També ha vingut 
l’ex-fi sioterapeuta del San-
ta Maria, David Herrera, i 
quatre jugadors: Fernando 
Hernández, Sergio Herrera, 
David Iglesias i Baena.
-Quins objectius es plante-
ja esportivament?
Volem treballar per mantenir 
els cinc conjunts que tenim a 
Primera Divisió i aconseguir 
ascendir un parell d’equips. 
A més, estem creant una 
nova estructura i canviant la 
imatge del club, que fi ns ara 
no era gaire bona.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El club treballa per ser una 
escola de referència a Montcada
L’entitat ha engegat una iniciativa, oferint vuit sessions d’introducció a l’handbol a les escoles del municipi

“Un diumenge 
m’oferien la feina i 
dimarts començava”

ENTREVISTA AMB RAFA GARCÍA

Rafa García | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Redacció

El montcadenc és el coordinador del Bellavista Milán

L’Escola lluitarà per 
mantenir les categories

El cadet A centrarà els esforços en fi nalitzar entre els cinc primers | SANTI ROMERO

FUTBOL. EF Montcada

L’EF Montcada va presen-
tar el 12 d’octubre al camp 
de Can Sant Joan tots els 
equips. Enguany, l’entitat 
compta amb una Escola 
que es crea amb l’objectiu 
d’ensenyar als nens a jugar i 
a ser companys. Els infants 
no competiran en cap lli-
ga, però disputaran partits 
amistosos. El coordinador, 
Carlos Depares, ha parlat 

dels objectius esportius de 
l’entitat: “Volem mantenir 
les categories i intentar 
que el cadet A i l’infantil 
A acabin entre els cinc 
primers”. 
L’Escola també ha creat una 
benjamí D per donar cabu-
da a més infants que volen 
jugar a futbol. Finalment, el 
club seguirà treballant per la 
disciplina dins i fora del ves-
tuari de tots els jugadors.

Núria Sánchez  | Redacció

L’entitat seguirà incidint en la disciplina dels jugadors

El planter vol acabar 
entre els cinc primers

El juvenil del club lluitarà per mantenir la categoria de Nacional | SANTI ROMERO

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El CFS Montcada va cele-
brar el 4 d’octubre la pre-
sentació ofi cial de l’entitat. 
L’objectiu del planter és que 
els conjunts acabin entre els 
cinc primers classifi cats. 
Enguany, quatre blocs es-

tan a la màxima categoria. 
Es tracta de l’infantil, l’aleví 
A i el benjamí que juguen 
a Divisió d’Honor i el juve-
nil, que ho fa a Nacional. 
L’aleví B juga a Primera, 
mentre que el cadet femení 
i masculí ho fan a Segona.

Núria Sánchez  | Redacció

El club té quatre conjunts a la màxima categoria

La UE Montcada obre el 
termini d’inscripcions

ESCACS

El Club Unió Escacs Mont-
cada ha obert les inscrip-
cions per als cursos de la 
temporada 2008-2009, que 
s’impartiran entre octubre i 
maig. Els horaris dels cur-
sos són els divendres, de 
17.30 a 18.30h, per als esco-
lars d’iniciació i infants de 
nivell 1 i de 20 a 21h per als 
escolars d’avançat i nivell 
2. D’altra banda, els dijous, 
de 18 a 19.30h, és el temps 

dels jugadors dels equips C 
i D. De 19.30 a 21h hi ha 
els jugadors dels conjunts A 
i B. El president, Jaume Iz-
quierdo, ha explicat que la 
fi losofi a del club és que “els 
nostres jugadors apren-
guin, millorin i perfeccio-
nin el seu joc”. El preu és 
de 10 euros mensual per els 
escolars i 15 euros per els 
jugadors i la matrícula es 
pot formalitzar al pavelló 
Miquel Poblet.

Núria Sánchez  | Redacció

Dos infants de l’Escola, participant a l’Open d’Escacs Montcada | RAFA JIMÉNEZ

Els interessats poden apuntar-se al Miquel Poblet

Maresma i Chus en una sessió d’handbol en el CEIP Font Freda | CH LA SALLE

Núria Sánchez | Montcada



Ana Mesas
El seu treball és innovació, la seva vida respira tecnologia. Aquesta veïna de Can Cuiàs és 
enginyera de programari creatiu de la multinacional Adobe a Espanya i Portugal, una companyia que co-
mercialitza aplicacions que s’han convertit en indispensables per a professionals i particulars del disseny 
gràfi c com el Photoshop i l’Acrobat, entre molts d’altres. Forma part de l’elit de l’univers Adobe. És l’única 
dona amb aquest càrrec executiu a Europa i una de les cinc que Adobe té a tot el món. Ho ha aconseguit 
després de tota una vida estudiant i, segurament, també catapultada per haver obtingut la máxima nota 
mundial de coneixement de Photoshop l’any 2000. Ara, als 38 anys, casada i mare d’una fi lla, recorda 
des del seu despatx a la planta 20 de la torre Mapfre de Barcelona el seu primer ordinador quan només 
tenia 15 anys. La mentalitat inconformista és la clau del seu èxit. L’Ana ens dóna una primícia: els se-
crets de la nova versió CS4 d’Adobe. 

“Som a l’avenç tecnològic 
més gran de la història”

Ens desvetllaria alguns dels secrets 
de la nova versió CS4?
Ara l’Acrobat integra la tecnologia 
universal dels pdfs amb l’entorn que 
permet reproduir pel·lícul·les i anima-
cions, una forma més de comunicar-
nos amb la gent. També incorpora 
una utilitat que transcriu els arxius 
d’àudio directament en text. 
Vaja, que em podria estalviar de picar 
aquesta entrevista a l’ordinador...
Permet, fi ns i tot, separar els diàlegs i 
indexar els continguts i anar a buscar 
el punt exacte on s’ha pronunciat una 
paraula concreta. També incorpora 
noves utilitats en els 3D. I en el retoc 
fotogràfi c s’han implementat algunes 
funcions que són molt divertides.
Creu que la tecnologia té límits?
Quan creus que les versions han 
tocat sostre, apareixen nous proces-
sos semiautomàtics per produir més 
ràpid i estalviar el temps que estem 

davant la màquina. Això és el que co-
neixem com la intel·ligència artifi cial. 
És un salt brutal.
Des de fora aquests canvis fan por.  
Estem immersos en la revolució tec-
nològica més gran de la història i 
s’estén d’una manera que espanta.
A Espanya queda molt a fer...
No estem al nivell d’altres països 
d’Europa però, tot i que més a poc 
a poc, també evolucionem. A Adobe 
som molts concients de la necessitat 
de la innovació constant.
Vostè és una de les persones que 
més domina el Photoshop a tot el 
món.
És un dels meus productes estrella. 
Sóc l’enginyera de suport a Espanya 
i Portugal. Abans d’arribar a Adobe, 
al 2001, vaig treure la nota mundial 
més alta de coneixement del progra-
ma, segurament això em va permetre 
sumar punts perquè em fi txessin. 

En la meva categoria executiva sóc 
l’única noia d’Europa i una de les 3 o 
4 que existeixen a tot el món.
Photoshop és el nen mimat d’Adobe?
En certa manera, sí. Té un usuari 
molt fi del, i juntament amb l’Acrobat, 
són líders absoluts del mercat, per al-
guna cosa són els millors.
Aquest programa ha contribuït a la 
familiarització del retoc fotogràfi c.
La cultura Photoshop està a tot arreu, 
a la televisió, al cinema, a la publicitat.

Creu que desvirtua l’essència de la 
fotografi a tradicional?
Les regles del joc han canviat, però és 

com tot, hi ha gent que no té mesura. 
Sempre depèn de l’ús que li doni ca-
dascú. Jo sóc molt partidària, és clar! 
(se li escapa el somriure).
Un dels mals del seu sector és la 
pirateria generalitzada dels progra-
mes.
Piratejar ens perjudica a tots. Per a 
una multinacional com a Adobe, el 
petit usuari no fa mal, el que sí que 
perjudica són els professionals o les 
empreses que es guanyen la vida fent 
competència deslleial. Espanya és el 
segon país amb un índex de pirateig 
més alt, només superat per Grècia.
És potser una mentalitat?
A països com Alemanya o França hi 
ha més consciència i la gent compra 
el programari legal o busca solucions 
més petites i assequibles. 
Cada vegada més l’usuari opta pel 
programari lliure.
Completament respectacle, però jo 

he de lluitar per convèncer de les 
qualitats del meu producte i com 
poden ajudar a fer millor la feina. No 
entec com un fotògraf és capaç de 
gastar-se milions en una càmera i no 
comprar una llicència de Photoshop. 
La clau és el concepte, els programes 
són també una eina.
Una última curiositat, què s’ha 
d’estudiar per arribar fi ns aquí?
Has d’estar tota la vida estudiant. Pri-
mer informàtica de sistemes, després 
disseny gràfi c i tenir un punt inquiet 
autodidacta i molt sacrifi ci.
Compatibilitzar aquesta feina i la 
família no és fàcil, oi?
És un treball absorbent. Conec dones 
que no han suportat la pressió i han 
renunciat als càrrecs executius pels 
fi lls. La meva parella ho ha entès des 
de sempre o és qui s’ha sacrifi cat. 
L’empresa també ajuda, però queda 
molt camí a fer. 

“He vist moltes 
companyes renunciar 
a càrrecs executius 
per no poder resistir la 
pressió de la família”

 SANTI ROMERO

Enginyera de programes creatius multimèdia

>A títol personal
Lluís Maldonadoo


