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Els blocs de pisos de la 
Ribera que es rehabilitin 
reduiran la despesa en 
consum energètic. PÀG. 4g

La treballadora familiar Pepi Colucho ajuda Ramon Hernández a pentinar-se l SANTI ROMERO

>SOCIETAT

PÀG. 13

Els ajuts que s’atorguen des de 
la Llei de dependència i el servei 
Millor a casa, que l’Ajuntament 
va posar en marxa al gener, te-
nen com a objectiu que les per-
sones que necessiten assistència 
rebin el màxim de suport al seu 
entorn. El servei d’atenció domi-
ciliària arriba ja a 222 usuaris.

Més de 200 
usuaris compten 
amb atenció 
domiciliària

El parc de la Llacuna 
s’obre al públic l’1 
de març. PÀGS. 10 i 11

La festa més participativaLa festa més participativa
Prop d’un miler de persones i un total de 14 comparses van prendre part a la Gran Rua. PÀGS. 21 i 22

> CARNAVAL 2009> CARNAVAL 2009
SANTI ROMERO

La meitat de les persones que 
van resultar benefi ciades en l’úl-
tim sorteig d’habitatges protegits 
fet a Montcada, a càrrec de la 
Fundació Mediterrània, ha ha-
gut de renunciar al pis per man-
ca de fi nançament, ja que no ha 
obtingut la hipoteca sol·licitada. 
D’altra banda, tot i la difícil con-
juntura, el preu dels habitatges 
de renda lliure es continua man-
tenint alt.

La crisi també 
afecta les 
promocions 
protegides

Aquesta família ha renunciat a un pis protegit l S. R.

PÀG. 3

>ACTUALITAT
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La crisi immobiliària també ha 
arribat al sector de la promoció 
pública, que es troba amb els 
mateixos problemes que el sec-
tor de la renda lliure. Per prime-
ra vegada al municipi, la meitat 
dels afortunats que els va tocar 
un dels 27 pisos protegits que 
la Fundació Mediterrània està 
construint a Mas Duran s’ha vist 
obligada a renunciar per falta de 
fi nançament, ja que “les entitats 
bancàries han endurit els re-
quisits dels crèdits i no donen 
hipoteques per cobrir el va-
lor de l’immoble com succeïa 
abans de la crisi”, ha indicat el 
secretari de la Fundació Mediter-
rània, Lluís Sàrrias.
En aquesta situació es troba la 
família formada per Francisco Ja-
vier Sáez, Carolina Almecija i la 
seva fi lla Lucía, de nou mesos. El 
número 332 de La Veu va mos-
trar l’alegria d’aquesta parella de 
Can Sant Joan quan el dia del 
sorteig, el passat 21 de novem-
bre, va ser una de les agraciades 
entre prop de 200 sol·licituds. 

Tres mesos més tard, la il·lusió 
s’ha convertit en decepció, ja que 
no ha pogut aconseguir els diners 
per pagar l’entrada del pis –uns 
42.000 euros– abans de fi rmar la 
hipoteca, prevista al juny. “Qui 
pot aconseguir aquesta quanti-
tat en tan poc temps? El banc 
ens va dir que no ens podia do-
nar dos crèdits, un per a l’en-

trada i l’altre per a la resta”, 
diu Francisco José, qui recorda 
que ells tenen l’agreujament que 
ambdós treballen a Nissan, amb 
un expedient de regulació sobre 
la taula. “Estem tristos perquè 
una oportunitat com aquesta 
només passa una vegada a la 
vida”, lamenta Carolina.

Renda lliure. El panorama no és 
més esperançador a les promo-
cions privades, amb el problema 
afegit que els preus de venda són 
més alts. El frenesí del sector de 
la construcció als darrers quatre 
anys ha saturat el mercat immo-
biliari, amb un terç de l’obra 
nova sense vendre a tot l’Estat 
espanyol des del 2005. En el cas 
de Montcada, un referent en la 
crisi del totxo és el descens im-
portant del nombre de visats 
per fer edifi cis nous: al 2006 es 
van expedir 112, l’any següent 
102 i durant el 2008 només 15. 
Per a aquest 2009, fi ns ara no hi 
ha cap sol·licitud per iniciar una 
promoció d’habitatges, segons 
l’empresa municipal Montcada 
Òptima, que a partir d’enguany 
s’encarrega de comptabilitzar 
aquest tràmit.
La principal preocupació de les 
empreses constructores és com 
donar sortida a l’estoc de pisos 
que tenen actualment a les seves 
mans. Els promotors fan nom-
broses ofertes, tot i que la ma-
joria són partidaris de no baixar 
preus. Alguns empresaris regalen 
el pàrquing, altres ofereixen la 
possibilitat del lloguer amb opció 
a compra, uns altres es brinden 
a pagar els interessos dels dos 
primers anys d’hipoteca i n’hi ha 
que deixen als clients escollir els 
acabats pel mateix preu. Malgrat 
tot, els constructors coincideixen 

a destacar que “l’únic que pot 
servir de revulsiu al mercat és 
que torni a haver-hi fi nança-
ment”.

El sector fi nancer. Les entitats 
bancàries, però, no ho veuen 
així. Algunes ofi cines de la lo-
calitat consultades per La Veu 
reconeixen que, en l’actualitat, 
no ve ningú a demanar cap tipus 
de crèdit. Així mateix, coincidei-
xen a remarcar que cap d’elles, 
durant el boom immobiliari, va 
donar hipoteques superiors al 
80% de l’import dels immobles 
i que les quotes mensuals no 
superessin el 35% del salari del 
sol·licitant. 
Fins i tot, un dels principals 
bancs d’Espanya amb seu a 
Montcada assegura que, malgrat 
tenir disposició per donar crèdit 
a empreses, que no els arriba cap 
demanda.

>Actualitat

La meitat dels adjudicataris es veuen obligats 
a renunciar al pis per falta de fi nançament
La crisi immobiliària també ha arribat al sector de la promoció pública, ja que no es concedeixen hipoteques per cobrir el cost dels l’immobles

Durant el 2005 es van 
expedir 112 visats per 
a obres noves, mentre 
que al 2008 només 
se’n van tramitar 15

Sílvia Alquézar | Montcada

Francisco Javier Sáez, Carolina Almecija i la seva fi lla, Lucía, davant dels pisos de la Fundació Mediterrània a Mas Duran | SANTI ROMERO
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Judith i José –a la imatge de l’esquerra– tenen una casa de propietat al 
nucli antic de Montcada i ara busquen un habitatge més gran perquè 
aviat seran pares. Després de mirar pisos nous i de segona mà al cen-
tre i al Pla d’en Coll, consideren que els preus encara són força alts. 
“Ens han aconsellat que esperem fi ns al juny, perquè han de baixar 
més”, diu José, qui opina que, en aquesta època de crisi, els compra-
dors tenen la paella pel mànec i han de marcar les normes del joc. 
Ana Arrabal –fotografi a de la dreta– ja ha trobat un pis a Mas Duran. 
S’ha decidit pel lloguer amb opció a compra: “D’aquí a cinc anys puc 
quedar-me’l i em descompten el que ja he pagat de lloguer”, explica, 
tot afegint que arribarà el moment en què la gent no podrà comprar i 
sempre haurà d’estar de lloguer | SA 

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

els testimonis

FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA

L’aventura de trobar un pis en plena crisi econòmica
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>Notícies 100.000 euros de subvenció 
de l’ACA per restaurar la 
llera del Ripoll PÀG. 12

CiU organitza trobades 
amb els empresaris per 
parlar de la crisi PÀG. 9

LA RIBERA

Els blocs que es rehabiliten incorporen 
mesures per reduir la despesa d’energia
Presentat l’acord a què han arribat l’Ajuntament montcadenc, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’iMat

Estalviar energia i reduir la des-
pesa en consum a blocs de pisos 
que s’han de rehabilitar és el do-
ble objectiu de l’acord que han 
signat l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, l’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN) i l’iMat-Centre 
Tecnològic de la Construcció. 
Fruit d’aquest conveni s’ha po-
sat en marxa un projecte pioner 
a Catalunya que consisteix a fer 
un estudi sobre el consum a 12 
habitatges del barri de la Ribera 
que ara seran rehabilitats en el 
marc de la Llei de barris. L’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), i 
els directors dels dos organismes 
esmentats, Encarna Baras i An-
toni Checa, repectivament, van 
explicar el 17 de febrer passat al 
Centre Cívic La Ribera el con-
tingut de l’acord. L’estudi costa 
40.000 euros que assumeixen a 
parts iguals l’ICAEN i l’iMat. 

Procediment. Als habitatges que 
participen en el projecte –plaça 
de la Ribera, 9 i Conca 2, 5 i 
6– s’han instal·lat medidors de 
la temperatura, del grau d’hu-
mitat i de la calefacció per tenir 

dades sobre el consum actual. 
Un cop s’hagin fet les obres de 
rehabilitació, que consistiran a 
remodelar la façana incorporant 
un aïllant tèrmic i a canviar les 
instal·lacions comunitàries de la 
xarxa d’aigua i llum, es tornaran 
a fer medicions per establir una 
comparativa. 
A més de conèixer l’estalvi ener-
gètic per als veïns dels blocs afec-
tats, la iniciativa té un important 
component mediambiental, ja 
que les dades que s’obtinguin 
serviran per valorar l’efecte glo-
bal de la rehabilitació del barri 
respecte al canvi climàtic per la 

disminució d’emissions de diò-
xid de carboni. Baras va insistir 
en la necessitat de reduir la des-
pesa energètica i optar per les 
energies renovables pensant en el 
futur: “L’energia és un bé escàs i 
cada vegada serà més cara”.
Baras va donar una dada relle-
vant sobre l’augment del consum 
energètic a les llars del país. Si bé a 
l’any 2000 només un 5% dels ha-
bitatges tenia aire condicionat, ara 
la xifra s’ha multiplicat passant a 
ser un de cada tres. Checa es va 
referir a la importància de man-
tenir el patrimoni immobiliari en 
bon estat i d’incorporar millores 

en les rehabilitacions d’edifi cis 
per reduir el consum energètic. 

Oportunitat de canvi. L’alcalde, per 
la seva banda, va parlar de com 
a través del Pla Integral –fi nan-
çat a través de la Llei de barris i 
l’Ajuntament– està transformant la 
Ribera, tant des d’un punt de vis-
ta social com urbanístic. L’edil va 
recordar als veïns que tenen “una 
oportunitat única” per remodelar 
els seus edifi cis amb l’ajut de les 
administracions: “Ara només heu 
d’aportar el 30% del cost i aques-
ta circumstància no es tornarà a 
repetir mai més”.

Estalviar energia i 
reduir les emissions 
de C02 són dues de les 
principals missions 
d’aquest projecte 

Pilar Abián | La Ribera

D’esquerra a dreta l’arquitecta Marta Goñi, Baras, Arrizabalaga, Checa i el director del Pla Integral de la Ribera, Manel Arbiol | PILAR ABIÁN
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L’Ajuntament 
negocia una 
permuta amb 
Daicolorchem

Els terrenys que ocupa la fàbrica 
Daicolorchem, l’antiga Intorsa, al 
barri de la Ribera podrien pas-
sar a formar part del parc de les 
Aigües. Aquesta és la proposta 
que defensa el govern municipal, 
segons ha explicat l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC). “Això 
–ha dit– seria un guany per 
als veïns que durant diverses 
dècades han conviscut amb la 
proximitat de dues grans em-
preses, Valentine i Intorsa”. La 
fàbrica de pintures ja s’ha traslla-
dat a Can Milans i està en procés 
de demolició i la química deixarà 
d’estar en actiu aquest any.

Sòl residencial. Si prospera la pro-
posta del Consistori, la qualifi ca-
ció urbanística dels terrenys que 
avui dia ocupa Daicolorchem, 
que és de sòl edifi cable, s’hau-
rà de traslladar a un altre sector 
del municipi. “Des del govern 
ja hem iniciat converses amb 
la multinacional japonesa per 
avançar en aquesta línia”, ha 
dit Arrizabalaga. Daicolorchem, 
dedicada a la pigmentació i els 
colorants, està ubicada a la Ribera 
des de mitjan de la dècada dels 40 
i a fi nal d’any va decidir tancar les 
seves portes. La direcció va justifi -
car la seva decisió per la situació 
de crisi en el sector de la pigmen-
tació, provocada especialment per 
la competència de països con l’Ín-
dia o la Xina. Ara la indústria ha 
de ser desmantellada i els terrenys 
netejats. La fi rma ja ha pactat amb 
els 65 treballadors que tenia les in-
demnitzacions corresponents.

Pilar Abián | Redacció
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l’apunt

Els veïns volen que el barri quedi integrat a la nova promoció residencial
Els veïns de la Ribera no volen que la nova promoció 
que s’ha de construir als antics terrenys de Valentine 
es faci d’esquena al barri. Així li ho van manifestar a 
l’alcalde el 17 de febrer, aprofi tant la presència de 
l’edil al Centre Cívic amb motiu de la presentació del 
pla d’estalvi energètic. Arrizabalaga els va garantir 
que “el projecte constructiu té justament la inten-
ció de lligar la Ribera amb el centre i el que volem 
és que el carrer de la Conca tingui continuïtat”. 
L’alcalde es va comprometre a mostrar als veïns la 
maqueta del sector tan aviat com l’Ajuntament la 
tingui, així mateix va reconèixer que, davant l’actual 

conjuntura econòmica, és molt improbable que les 
obres comencin en breu. De moment, continuen els 
treballs de demolició de la fàbrica de pintures i, un 
cop fi nalitzin, s’aixecarà un mur perimetral per evitar 
la degradació del solar.
Una altra de les preocupacions plantejades per alguns 
veïns en la trobada amb l’alcalde va ser els problemes 
de convivència i seguretat i l’existència de pisos pas-
tera. L’edil va dir entendre el neguit que ha generat 
l’allau de població nouvinguda –que suposa el 50% 
del cens del barri- i va convidar els assistents a tractar 
aquestes qüestions en el marc de la Taula Cívica | PA
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REHABILITACIONS A LA RIBERA

Una vintena d’edifi cis
inicia el procés per 
accedir als ajuts públics
Les reformes afecten els elements comuns de les fi nques

El bloc del carrer de les Aigües, 23 
ha estat el primer que s’ha reha-
bilitat en el marc del Pla Integral. 
L’edifi ci té 22 habitatges i dos lo-
cals, distribuïts en sis plantes, i les 
obres han consistit en la instal·lació 
d’un ascensor, l’arranjament de les 
façanes principal i posterior, així 
com dels balcons i els patis inte-
riors. També s’ha actuat al terrat, 
que ha estat impermeabilitzat amb 
tela asfàltica. Pel que fa a la xarxes 
d’aigua i llum comunitàries, s’han 
renovat les canonades, els baixants 
d’aigua, la instal·lació elèctrica i la 
bateria de comptadors.

Subvenció. El cost de la interven-
ció l’han assumit en un 70% la 
Generalitat i l’Ajuntament, i en un 
30% els propietaris, d’acord amb 
el conveni que estableix la Llei de 
barris. De moment, aquesta ha es-
tat la primera actuació enllestida, 
però hi ha 15 comunitats de pro-

pietaris més que ja han decidit 
rehabilitar el seu edifi ci, 10 de 
les quals volen instal·lar un as-
censor. Altres quatre comunitats 
han mostrat també interès per 
iniciar el procés, de manera que, 
en cas de donar-hi el vistiplau, 
les fi nques amb perspectives de 
rehabilitar serien gairebé la mei-
tat de les existents al barri. La 
decisió, però, l’han de prendre 
durant aquest any, ja que el ter-
mini per optar a la convocatòria 
d’ajuts públics acaba enguany.
Les comunitats de propietaris 
que encara no han iniciat cap 
tràmit, poden adreçar-se al Punt 
d’informació ubicat al Centre Cí-
vic La Ribera (Llevant, 10), on 
rebran l’assessorament necessari 
sobre el procés. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i el regidor 
delegat del Pla Integral de la Ri-
bera, Carles Guijarro (PSC), van 
visitar el primer bloc reformat el 
passat 17 de febrer. 

Pilar Abián | La Ribera

Aspecte de la façana posterior de l’edifi ci del carrer de les Aigües, un cop reformat | PILAR ABIÁN Façana posterior, abans de la reforma | O.TÈCNICA
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SEGURETAT CIUTADANA

Els Mossos constaten que al 2008 va 
augmentar la xifra de delictes resolts
La Junta de Seguretat Local es va reunir el 18 de febrer a l’Ajuntament per valorar el passat exercici

Durant el 2008, les forces i cos-
sos de seguretat han augmentat el 
nombre de detencions i de resolu-
ció de denúncies a la ciutat, aquesta 
és una de les dades que es va posar 
de manifest el passat 18 de febrer 
a l’Ajuntament en l’última reunió 
de la Junta de Seguretat Local que 
es convoca periòdicament i on hi 
ha representació del govern muni-
cipal, la Policia Local, els Mossos i 
la Delegació del Govern. 
Una altra de les conclusions de 
la trobada va ser que, malgrat 
la proximitat a la gran ciutat de 
Barcelona, Montcada i Reixac 
continua sent un municipi on el 
grau de delictes es manté per sota 
d’altres poblacions de l’Àrea Me-
tropolitana. No obstant això, les 
autoritats reconeixen que la con-
juntura econòmica por afavorir 
l’increment de delictes, motiu pel 
qual recomanen seguir fi l per ran-
da els consells que es donen per 
evitar robatoris a la llar, sobretot, 
recorden que no s’ha de facilitar 
l’entrada a desconeguts.

Pilar Abián | Redacció successos recents

Atracament amb força a l’interior d’un domicili

Quatre individus, segons fonts de 
la Policia Local, van atracar el 13 
de febrer una parella gran i una 
tercera persona, residents a un 
àtic del carrer Generalitat, 1. Els 
presumptes lladres es van endur 
algunes pertinences i van fugir per 
la terrassa. Els agents van ser aler-
tats per la trucada d’un veí i al lloc 
dels fets s’hi van desplaçar dues 
ambulàncies –imatge inferior–, 
dos cotxes de la Policia Local i al-
tres dos dels Mossos d’Esquadra. 
Les víctimes van ser ateses al seu 
propi habitatge. 
D’altra banda, els Mossos van 
detenir dos veïns de Barcelona 

a principi de febrer –un home 
i una dona de 27 i 26 anys re-
spectivament–acusats d’intentar 
assaltar tres bars de Montcada i 
Reixac després d’encastar-hi un 
cotxe robat. Els arrestats van ser 
localitzats quan presumptament 
pretenien entrar en un dels es-
tabliments. 
Els dos detinguts haurien saque-
jat prèviament dos cotxes que es 
trobaven estacionats prop del lloc 
dels fets. Les detencions han 
permès relacionar els joves amb 
tres robatoris que s’haurien fet 
a l’interior de domicilis de Cer-
danyola i Badia del Vallès | SD

L’AV Montcada Centre ha ex-
pressat en un comunicat la seva 
“decepció” perquè el Consistori 
hagi aprovat el projecte de remo-
delació del carrer Major sense 
tenir en compte l’opinió del col-
lectiu, que va conèixer l’avant-
projecte en una primera trobada 
feta al novembre. Segons el presi-
dent de l’entitat veïnal, Antoni Tri-
as, la comissió per fer el seguiment 
del projecte i de les obres encara no 
s’ha creat. El col·lectiu havia pre-
sentat algunes al·legacions sobre 
la xarxa elèctrica i l’arbrat i tenia 
previst lliurar-ne més, una sobre la 
necessitat de regular la circulació 
de bicicletes.
El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC), 
ha reconegut que l’aprovació del 
projecte s’ha hagut d’accelerar 
perquè pugués optar al Fons Es-
tatal d’Inversió Local i ha dit que 
la voluntat del govern és que tant 
els veïns com els comerciants co-
neguin el dia a dia dels treballs i 
puguin fer-ne aportacions.

La Generalitat, a través del Pla 
únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC), destinarà 
aquest 2009 mig milió d’euros 
per fi nançar part de les obres de 
l’escola bressol Can Casamada, 
valorades en 856.160 euros. Els 
treballs de condicionament de 
l’edifi ci emblemàtic del carrer Co-
lon van començar al novembre, 
amb l’objectiu que l’escola, que 
esdevindrà la quarta de titularitat 
municipal, obri portes cara el se-
tembre. El centre tindrà capacitat 
per a 74 alumnes i absorbirà la 
matrícula de la llar d’infants que 
hi ha actualment a la plaça Lluís 
Companys, ja que aquest edifi ci es 
troba afectat urbanísticament. 
Montcada i Reixac rebrà 1,2 mi-
lions euros del PUOSC durant el 
període 2008-2012. Per al 2009, 
al municipi arribaran un total de 
800.000 euros. La major part va 
a l’Escola Bressol Can Casamada 
i la resta a la remodelació de la 
plaça Jacint de Can Cuias i a les 
obres de remodelació de l’Escola 
Bressol Font Freda, treballs que ja 
s’han dut a terme.

Silvia Díaz | Redacció

Els PUOSC 2009 
incorporen la 
subvenció per a
Can Casamada

Laura Grau | Redacció

L’AV Montcada 
Centre se sent 
al marge del 
projecte del 
carrer Major

Costura. S’ofereix per treballar dona amb 
experiència en confecció. Tel. 647 690 597.
Preciso. Persona de habla inglesa para 
conversación una o dos horas semanales 
que mejore mi nivel del idioma. Precio hora a 
convenir. Tel. 935 752 404.
Lloguer. Pis a Montcada Centre (120 m2). 4 
habitacions dobles, 2 banys, calefacció, aire 
condicionat, cuina equipada, 2 terrasses, pati 
exterior i 3 places de pàrquing opcional. Llest 

per entrar a viure i tot exterior. Preu 1.100 
euros mensuals. Tel. 639 123 761.
Se ofrece. Sra para hacer limpiezas a 
domicilio, con referencias. Tel. 661 483 003. 
Alquiler. Local en Font Pudenda, 85 m2. Muy 
buen precio. Tel: 607 256 454.
Venta. Ocasión por desalojo de local: arcón 
congelador, nevera conservadora, báscula, 
mostrador y caja registradora. Tel: 607 256 
454.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

SILVIA DÍAZ
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Dones mortes fi ns al 23 de 
febrer a Espanya víctimes 
de la violència masclista 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

5

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

LÍNIA DE PORTBOU

La Plataforma accepta 
que s’aprofi ti l’estudi 
ambiental de la LAV
El document amplia el soterrament en 300 metres 

La Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total veu favorablement 
que el Ministeri de Foment apro-
fi ti l’estudi d’impacte ambiental 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
per al futur projecte de soterra-
ment de la línia ferroviària de 
Portbou. El govern municipal va 
fer aquesta petició a Foment amb 
l’objectiu d’agilitar els tràmits i te-
nint en compte que el traçat de la 
LAV i el de la línia convencional 
coincideixen en bona part.

Ampliació. Una setantena de per-
sones va assistir a l’assemblea que 
va convocar la Plataforma el 12 
de febrer per donar a conèixer 
l’estudi, segons el qual les vies 
aniran soterrades des de la sorti-
da de Vallbona fi ns a l’alçada del 
carrer Segre i el Torrent de Can 
Paiàs, al polígon del Pla d’en Coll, 
de manera que s’amplia en prop 
de 300 metres el tram a soterrar, 

que inicialment era de 3,800 km. 
El soterrament fi ns a la Casa de 
la Mina es farà amb tuneladora, 
però a partir d’aquest punt i fi ns 
després del Ripoll, el túnel es fara 
a celobert amb el mateix sistema 
de pantalles que s’ha utilitzat per 
a les obres de cobriment de la 
C-17. Segons Antoni Orihuela, 
del secretariat de la Plataforma 
“això suposarà més molèsties 
de pols i soroll, però les carac-
terístiques del terreny, més sor-
renc, fan impossible l’ús de la 
tuneladora en aquest tram”. 
Un altre membre del secretariat, 
Jaume Relat, va destacar que el 
projecte bàsic, la documentació 
ambiental i els estudis alternatius 
que l’Adif va encarregar a l’em-
presa Idom ja estan enllestits, “fet 
que indica que els tràmits van 
a bon ritme”. Relat també va 
fer una valoració positiva de les 
al·legacions que el Consistori ha 
presentat a l’estudi.

Laura Grau | Montcada

Aquest és el pou d’atac on s’està acabant de muntar la tuneladora que podria començar a perforar el túnel de la LAV al mes d’abril | SANTI ROMERO

CONSTRUCCIÓ DE LA LAV

L’ADIF dóna detalls de 
les obres i la seguretat
Hi haurà sistemes d’auscultació als edifi cis de risc

Poca assistència de públic a la 
primera reunió informativa 
que  va convocar l’Ajuntament i 
l’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif), el 25 de 
febrer a la Casa de la Vila, per 
explicar com es durà a terme la 
construcció del túnel de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV). Les obres 
podrien començar al mes d’abril, 
tot i que no s’ha donat una data 
concreta. Prèvia ment, s’instal·la-
ran mecanismes de control per 
garantir que l’acció de la tune-
ladora no tingui afectacions en 
els edifi cis pròxims al traçat de 
la LAV. 

Mesures de control. Durant el mes 
de març les comunitats de propie-
taris rebran una carta de l’Adif 
demanant permís per col·locar 
els aparells d’auscultació robotit-
zada, que consisteixen en una es-
tació topògrafi ca, que es col·loca 
normalment al terrat, i diversos 
medidors a les façanes que sub-
ministren informació con tínua les 
24 hores i fi ns a peu d’obra sobre 
qualsevol incidència que es re-

gistri. En algunes façanes també 
s’instal·la ran regletes de nivelació 
que comprovaran l’assentament 
de l’edifi ci. 
A hores d’ara, l’empresa ferrovià-
ria està acabant de muntar la tu-
neladora al pou d’atac –al costat 
del CEIP Font Freda– i la pre-
visió és perforar una mitjana de 
200 metres al mes. Per a la cons-
trucció del túnel s’executaran 5 
pous al llarg del traçat per a la 
ventilació, bombeig i sortides 
d’emergència. Segons el respon-
sable de les obres d’Adif a Mont-
cada, Carlos Pindado, la cons-
trucció dels pous “és l’actua ció 
que pot causar més molèsties 
als veïns ja que es farà en su-
perfície”, tot i que ha anunciat 
que les obres s’aïllaran al màxim 
per evitar problemes de soroll i 
pols als veïns. En canvi, Pinda-
do va assegurar que “el sistema 
de la tuneladora és el més se-
gur perquè és el que comporta 
menys afectació en superfície”. 
Les previsions són que els tre-
balls de la tuneladora durin entre 
10 i 14 mesos, termini que serà 
més llarg en el cas dels pous. 

Laura Grau | Montcada

en 2 minuts...

> L’alcalde de Tarragona visita l’Ajuntament
L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros (PSC), va visitar el pas-
sat 16 de febrer l’Ajuntament i es 
va entrevistar amb l’alcalde, César 
Arrizabalaga(PSC). El tarragoní es va 
traslladar al municipi per conèixer els 
projectes de ciutat més destacats. Ba-
llesteros va ser rebut també per altres 
regidors del Consistori i va signar el Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament | SD

> Rebuig a les obres de l’estació de Bifurcació
El Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac-Ecologistes en Acció 
està en contra del trasllat del complex ferroviari de Sant Andreu Comtal 
a l’estació de Bifurcació amb motiu del pas de la Línia d’Alta Velocitat. El 
col·lectiu entén que l’espai que es vol destinar a noves naus de mante-
niment i gestió de residus, entre altres, hauria de ser cedit per fer parcs i 
jardins. El Grup també considera que les noves instal·lacions signifi caran 
un afegit a la contaminació que té el municipi. “Resulta escandalós pre-
cisament ubicar la nova activitat al costat del focus contaminant de 
la cimentera Lafarge i molt proper a Can Sant Joan i a la Ribera”, diu 
el comunicat que afegeix textualment: “sorprèn com l’Ajuntament i la 
Generalitat permeten aquesta actuació” | PA 

PREMSA AJUNTAMENT
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ECONOMIA

Diputats de CiU proposen rebaixar 
la pressió fi scal per fer front a la crisi
Felip Puig i Antoni Fernández Teixidó mantenen reunions amb empresaris locals

Dos diputats de CiU al Parla-
ment de Catalunya s’han reunit 
amb empresaris de Montcada i 
Reixac per analitzar l’estat del 
teixit industrial local i mostrar les 
seves propostes per fer front a la 
crisi, convidats per l’agrupació 
local de CDC. Antoni Fernández 
Teixidó va participar en un dinar 
el 23 de febrer a l’Hotel Ciutat de 
Montcada, el mateix escenari que 
un dia després, el 24, acollia un 
esmorzar amb Felip Puig. 
“Estem preparats per liderar 
un canvi en el context econò-
mic que ens permeti fer front 
a la situació”, va assegurar Puig 
davant d’una trentena d’empre-
saris. Segons el secretari general 
adjunt de CDC, l’executiu de la 
Generalitat podria fer servir els 
seus organismes econòmics, com 
l’Institut Català de Finances, per 
donar suport el teixit empresarial 
i impulsar polítiques socials, però 
“no té marge de maniobra per-
què han estirat més el braç que 
la màniga com, per exemple, 

contractant 80.000 nous funcio-
naris en els darrers cinc anys”. 

Menys impostos. El foment de les 
polítiques d’ocupació i socials i la 
reducció de la pressió fi scal són 
dues de les alternatives que CiU 
proposa com a suport directe a 
les famílies afectades de ple per 
la crisi. “Una rebaixa mesurada 
però contundent dels impostos 
afavoriria el foment del consum 
i que els ciutadans puguessin es-
talviar”, va explicar Teixidó. Pel 
que fa a les empreses, el diputat 

considera que han de rebre liqui-
desa i una manera de trobar-la és 
“donar més funcionalitat a l’Ins-
titut Català de Finances”. 

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Esquerra convida 
Oliveres a parlar 
de la conjuntura
econòmica

El catedràtic en economia mun-
dial i president de la Fundació 
Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, 
oferirà el 3 de març una conferèn-
cia a la Casa de la Vila, a les 20h, 
sobre el context econòmic actual. 
L’acte l’organitza la secció local 
d’Esquerra. “Sempre és una sa-
tisfacció sentir les explicacions 
d’un expert de reconegut pres-
tigi”, ha explicat el president local 
d’Esquerra, Jordi Sánchez. Olive-
res ha assistit a diversos actes a 
Montcada. Recentment, va visi-
tar Can Sant Joan, en aquest cas 
convidat per Andròmines, amb 
motiu dels actes de celebració del 
seu quinzè aniversari.

ERO temporal a 
la seu de Tyco 
al Pla d’en Coll 

La direcció de Tyco a Montcada 
–fi rma dedicada a la fabricació de 
components d’automoció– vol 
presentar un expedient de regu-
lació d’ocupació (ERO) temporal 
argumentant que la planta està 
afectada per la crisi al sector au-
tomobilístic. La fi rma no ha pre-
cisat quants dels 321 treballadors 
del centre del Pla d’en Coll estari-
en afectats per aquest ERO, però 
sí ha avançat que cobrarien entre 
el 85% i el 90% del sou mentre 
no estiguin treballant, un període 
que podria anar entre el març i el 
setembre. 
Les negociacions amb el comitè 
d’empresa estan aturades perquè 
no s’ha arribat a un acord favora-
ble. “Nosaltres demanen el 95% 
del sou”, ha explicat Mario Sali-
nas, representant de CCOO. Els 
sindicats són a l’espera que la di-
recció els torni a convocar a una 
nova reunió. Aquest és el segon 
ERO que Tyco presenta en sis 
mesos. Al setembre, l’empresa va 
anunciar que acomiadaria 65 em-
pleats i, a hores d’ara, una vintena 
ja ha deixat la fàbrica, la majoria, 
mitjançant baixes voluntàries.

Silvia Díaz | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

Oliveres va venir al febrer al Kursaal | L. GRAU

09

Puig, al centre, dirigint-se als empresaris amb els que va compartir esmorzar | FOTOS: SILVIA DÍAZ

Teixidó, amb un dels responsables de Condis
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PARC DE LA LLACUNA DE MAS DURAN

>monogràfi c Àrea de Presidència
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Fotografi a: Santi Romero

EL NOU PARC DE 
LA LLACUNA 
DE MAS DURAN

Un gran parc per a tothom
El parc de la Llacuna ja és una realitat. 
Un gran espai verd a Mas Duran que 
va molt més enllà de proporcionar no-
més un lloc per passejar i relaxar-se. 
Combina els usos de lleure amb un 
objectiu mediambiental i educatiu. La 
recuperació de la llacuna, que va apa-
rèixer arran de l’extracció d’àrids, ha 
possibilitat la creació d’un ecosistema 
d’alt valor ambiental i paisatgístic.

Els visitants gaudiran d’un espai únic 
en tot l’àmbit metropolità, amb més 
de 55.000 m2, on podran observar la 
dinàmica de la vida natural i conèixer 
les diferents espècies vegetals i ani-
mals que hi habiten.

Històricament, el parc de la Llacuna 
era un espai degradat en terra de nin-
gú. Amb el projecte d’urbanització del 
sector l’hem recuperat i l’hem conver-
tit en un gran pulmó verd que, a més, 
preserva un ecosistema de gran valor 
ecològic, com són les zones humides.

Estic segur que tots sabrem gaudir 
del parc, respectant les indicacions 
i els usos de cada àmbit, per tal de 
no perjudicar la vegetació ni la fauna. 
Ara encara els arbres i les plantes no 
llueixen massa perquè ens trobem a 
l’hivern, però en les properes setma-
nes, amb l’arribada de la primavera, 
recuperaran tot l’esplendor.

César Arrizabalaga, alcalde

El nou pulmó verd de Montcada i Reixac
L’1 de març, a partir de les 11h, comencen els actes d’inauguració del nou espai amb activitats lúdiques per als infants i els parlaments ofi cials

L’1 de març s’inaugura el parc de la 
Llacuna. Una gran zona natural a 
Mas Duran, amb una llacuna d’im-
portant valor ecològic, que ja és un 
dels principals pulmons verds de 
Montcada i Reixac. Ocupa més de 
55.000 m2, als quals s’han d’afegir 
prop de 40.000 m2 corresponents 
al Pla Parcial del Martinet, que pro-
longuen el parc fi ns a Ripollet.

Emmarcat en el projecte d’urba-
nització de les zones verdes i dels 
espais viaris no defi nits del Pla 

Parcial MC-5 de Mas Rampinyo, 
l’actuació ha permès la creació 
d’un espai d’alt valor ambien-
tal i paisatgístic, amb continuïtat 
en els espais rurals adjacents; la 
conservació i millora dels valors 
naturals existents, com la llacu-
na i l’entorn del Torrent del Mas 
Duran; la creació d’hàbitats que 
serveixin de refugi i zona d’aliment 
per a la fauna, possibilitant el pas 
entre hàbitats contigus i facilitant 
la comunicació entre els espais 
naturals propers; la creació de di-

ferents zones que donin cabuda a 
les necessitats d’usos i activitats 
relacionades amb el lleure de la 
població i la creació d’itineraris 
mediambientals, amb un objectiu 
educatiu.

L’eix central del parc, que compta 
amb una superfície de 55.231,36 

m2, és la llacuna. Amb aigua per-
manent al llarg de l’any, aquesta 
va aparèixer arran de l’activitat 
d’extracció d’àrids que s’hi desen-
volupava fa anys, així com diver-
ses zones que s’inunden de ma-
nera periòdica. Ara s’ha redefi nit 
el perímetre de la llacuna, amb la 
vegetació de ribera corresponent 
i una franja de protecció, mitjan-
çant un llac perimetral, per garan-
tir la qualitat natural de la zona. 
Per tal que la ciutadania pugui 
gaudir del parc, el podrà recórrer 

a través d’un camí que farà la fun-
ció de distribuïdor i mirador.

El parc de la Llacuna es comple-
menta amb altres zones verdes, 
com l’espai adjacent al Torrent del 
Mas Duran, amb una superfície 
de 23.152,41 m2, on s’hi ha creat 
una gran zona plana, parcialment 
ocupada per plataners. La resta 
de l’espai queda lliure per tal que 
s’hi puguin desenvolupar diverses 
zones per a usos lúdics i espor-
tius.

Al voltant de la llacuna 
s’ha creat un espai 
d’alt valor paisatgístic

Espectacular imatge panoràmica nocturna del nou espai on es divisa en primer terme la llacuna i tota la zona dels itineraris perimetrals, les zones d’estada
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El nou parc és un lloc ideal per relaxar-se i limita amb el nou sector residencial de Mas Duran

EL PARC DE LA LLACUNA DE MAS DURAN

La llacuna, amb la seva vegetació de ribera, compta amb un alt valor ecològic

Un llac perimetral protegeix la llacuna principal

En tots els espais s’utilitzen es-
pècies vegetals autòctones, que 
requereixen de poc rec. A tra-
vés de la vegetació es potencia 
la creació de diferents hàbitats, 
que serviran de refugi i alimen-
tació per a la fauna de la zona, i 
la comunicació entre els espais 
naturals del territori.

La utilització de vegetació au-
tòctona, a més, permet donar a 
conèixer als usuaris del parc les 
seves característiques i les raons 
de la seva importància. Es tracta 
d’una oportunitat, doncs, perquè 
un espai lúdic es desenvolupi 
dins d’un context educatiu des 
d’un punt de vista ambiental.

A la zona nord del parc s’ha re-
introduït l’alzinar, un bosc dens 
i ombrívol, poc transitable i, per 
tant, pot esdevenir l’amagatall de 

la fauna associada. A les zones 
més perimetrals, la densitat de la 
vegetació és menor.

Una retícula de pineda de pi pi-
nyoner fa de transició entre el 
límit nord del parc i els camps 
de cultiu propers, mentre que al 
passeig central, l’eix del parc, hi 
ha una fi lera de til·lers. En total, 
s’hi han plantat uns 2.000 arbres 
i vegetació variada.

A la zona de la llacuna es man-
té la vegetació típica d’un medi 
saturat d’aigua, com el canyís o 

la boga. Aquests tipus de plantes 
ajuden a la depuració biològica 
de l’aigua, retirant l’excés de nu-
trients dissolts. Aquestes zones 
humides són, doncs, ecosiste-
mes altament productius. Per tal 
de preservar l’hàbitat s’ha resolt 
impedir l’accés a aquesta zona a 
la gent, mitjançant una llacuna 
perimetral de caràcter natural, 
que sí permetrà el contacte di-
recte entre les seves aigües i els 
usuaris del parc.

També s’hi ha instal·lat una sèrie 
d’observatoris o miradors en llocs 
estratègics, amb panells informa-
tius, des d’on es podrà observar 
la dinàmica de la llacuna natural, 
com la vegetació i la fauna. Tam-
bé s’hi ha col·locat una platafor-
ma que possibilitarà l’accés pun-
tual a un recorregut restringit vers 
la vora de la llacuna.

Un espai natural amb voluntat educativa

A través de la gran 
vegetació es potencia 
la creació de diferents 
hàbitats naturals

Al parc existeixen nombroses zones de passeig i una àmplia graderia

El parc compta amb diversos àmbits diferenciats per a usos lúdics i de preservació del medi ambient

El nou escenari té un gran valor ambiental amb més de 2.000 arbres i vegetació autòctona
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L’ACA subvenciona la recuperació 
del Ripoll amb més de 100.000 euros
L’Ajuntament assenyala que els residus que han deixat els horts estan complicant els treballs de millora

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha atorgat una subven-
ció a l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac de 116.505 euros que 
destinarà a la recuperació de l’es-
pai fl uvial del riu Ripoll, un pro-
jecte que aquest hivern ha entrat 
en la segona fase. L’ajut forma 
part del milió i mig d’euros que 
l’ACA ha donat per a la gestió, 
conservació i recuperació de 26 
entorns de ribera de municipis 
d’arreu de Catalunya. 
La segona fase de les obres de 
neteja i adequació paisatgística 
i ambiental del Ripoll va co-
mençar al desembre amb una 
aportació del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Be-
sòs de 66.000 euros. Els treballs 
consisteixen en la rehabilitació 
de la llera del riu traient els horts 
il·legals i plantant espècies de ri-
bera i arbustos. 

Conseqüències dels horts. L’Ajun-
tament calcula que amb les dues 

subvencions tindrà prou fi nança-
ment per executar la segona fase 
dels treballs, però la presència 
de residus que han deixat els an-
tics horts “està augmentant els 
costos perquè trobem deixalles 
complexes i algunes difícils i 
costoses de retirar, com les ura-
lites amb què es construïen les 
casetes”, ha explicat la regidora 

de Medi Ambient, Eva Gonzalo 
(PSC). L’edil ha assegurat que a 
la ribera del Ripoll “no hi torna-
rà a haver horts” i que l’objectiu 
és que l’entorn recuperi el seu es-
tat natural, que hi desapareguin 
les espècies vegetals no autòcto-
nes i que hi tornin la fl ora i la 
fauna típica.
L’actuació total, d’acord amb un 

projecte elaborat pel Consistori, 
abasta des de la desembocadu-
ra de la riera de Sant Cugat al 
riu Ripoll fi ns al límit del terme 
municipal de Montcada i Reixac 
amb Ripollet, el que representa 
una superfície de 12 hectàrees. 
Al 2006 es va dur a terme una 
primera fase de rehabilitació de 
l’entorn fl uvial.

Silvia Díaz | Redacció

MEDI AMBIENT

en 2 minuts...

ARXIU CONSORCI

> Itineraris a Gallecs per fer a peu o en bici
El Consorci del Parc Natural de Gallecs ha editat un catàleg amb cinc 
itineraris que es poden realitzar, a peu o en bicicleta, per aquest espai 
agroforestal ubicat als termes municipals de diversos municipis, entre 
ells Montcada i Reixac. Els recorreguts s’endinsen en les 753 hec-
tàrees protegides del parc, amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
als visitants la seva riquesa agrí-
cola i cultural. Es tracta de cinc 
excursions d’entre 35 minuts i 
dues hores i quart de durada. El 
catàleg inclou un plànol per arri-
bar a Gallecs des de Montcada i 
se n’han editat un total de 2.000, 
que s’han distribuït pels equipa-
ments municipals | SD

El projecte d’investigació orni-
tològica encarregat per l’Ajunta-
ment als especialistes Francesc 
Xavier Macià i Xavier Larruy ha 
revelat la presència de nombro-
ses aus de cinc espècies diferents 
al Pla de Reixac: el xot, el mussol 
comú, el mussol banyut, el gama-
rús i l’òliba. L’objectiu de l’estudi 
és conèixer les poblacions de les 
diferents espècies de rapinyaires 
nocturns i la seva distribució per 
tot el terme municipal. 
L’estudi destaca la gran densitat 
de mussol comú registrada en 
aquest espai, on s’han compta-
bilitzat un total de 41 parelles i 
densitats records a nivell català, 
de 15 a 16 parelles per km2. A 
més, es va trobar una joca hi-
vernal de mussol banyut, dada 
molt remarcable ja que a Cata-
lunya existeixen molt poques 
ubicacions conegudes de joques 
d’aquest rapinyaire. La presèn-
cia d’aquestes espècies té la seva 
importància ecològica, ja que 
controlen les poblacions de rose-
gadors i d’insectes.
Durant aquest any es durà a ter-
me la segona part del projecte que 
abastarà les zones que encara no 
s’han estudiat i que abasten la 
Serralada de Marina, Collserola, 
Gallecs, el Turó i el riu Besòs.

La regeneració 
del Turó atrau 
els ocells 
Un equip d’investigadors de la 
Universitat de Barcelona, per 
encàrrec de Lafarge, ha detectat 
la presència d’una quarantena 
d’aus, entre les quals destaquen 
el pitroig, el tallarol capnegre, la 
perdiu, el mussol, el colip gris o 
l’aligot a la zona restaurada del 
Turó, propietat de la cimentera. 
En aquesta primera fase de valo-
ració, els especialistes han obser-
vat que les zones afectades per 
l’explotació s’estan recuperant 
favorablement i que la regene-
ració es deu majoritàriament a 
la presència de zones naturals 
respectades per l’activitat extrac-
tiva, segons ha explicat Lafarge 
en un comunicat | SD 

Creix el cens 
d’aus rapinyaires 
al Pla de Reixac

Exemplar de mussol banyut | F. XAVIER MACIÀ

Es crea l’Ofi cina 
Tècnica del Besòs
L’Ofi cina Tècnica del Besòs (OTB), 
ubicada a Santa Coloma, gestionarà 
els principals projectes de l’àmbit fl u-
vial i té per objectiu l’estudi i la plani-
fi cació urbana de les actuacions que 
s’han de desenvolupar en tot l’àmbit 
del riu, amb criteris de sostenibilitat 
i cohesió del territori. La inauguració 
de la seu es va fer el dia 20 de febrer 
amb l’assistència dels alcaldes dels 
municipis per on passa el Besòs –a la 
imatge l’alcalde montcadenc durant 
el discurs inaugural | SD

> Montcada supera els nivells de PM10
Onze municipis, entre ells Montcada i Reixac, van superar l’any pas-
sat els límits de contaminació atmosfèrica per partícules en suspen-
sió (PM10) o diòxid de nitrogen, segones les dades del balanç de 
qualitat de l’aire a Catalunya elaborat pel Departament de Medi Am-
bient i Habitatge. L’informe mostra que els nivells de contaminació 
i el nombre d’estacions afectades es va reduir l’any passat. De fet, 
al 2007 els límits de contaminació es van superar en estacions de 
control de 25 municipis (més del doble que l’any passat) | SD

PREMSA AJUNTAMENT

> Xerrada sobre la innovació i la creativitat
El Departament de Planifi cació estratègica organitza el 12 de març, a 
les 19.30h, a la Casa de la Vila, una xerrada titulada: “L’any europeu 
de la innovació i la creativitat: factors clau de desenvolupament per a 
les ciutats europees”. La ponent serà l’eurodiputada pel PSC Maria 
Badia membre de la comissió de cultura i educació del Parlament 
Europeu. L’acte, que serà obert al públic, comptarà amb l’assistència 
dels membres de la Comissió Estratègica i, des de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica, es farà extensiu a les empreses i als comerços | PA

Silvia Díaz | Redacció
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>Societat Els actes del Dia de la 
Dona estan relacionats amb 
el món laboral PÀG. 16

La nova edició dels viatges 
per a la gent gran genera 
molta expectació PÀG. 17

SERVEIS SOCIALS

L’atenció domiciliària arriba a més de 200 
usuaris i suposa un respir per als cuidadors
Gairebé 40 treballadores familiars es dediquen avui dia a les tasques d’acompanyament, neteja i passeig de les persones dependents

Millor a casa és la carta de pre-
sentació del servei d’atenció a la 
dependència (SAD) que, des del 
gener, gestiona el Consorci de Ser-
veis a la Dependència de Montca-
da i Reixac (CSADMiR). Darrera 
d’aquesta marca s’incorporen les 
atencions per als dependents que 
atorga Serveis Socials, sense cap 
cost per a les famílies. L’objectiu 
del SAD és que les persones de-
pendents puguin ser ateses al 
seu domicili el màxim de temps 
possible. 
Segons les dades de Serveis Socials, 
a 31 de gener, a Montcada hi ha 
222 usuaris del SAD, 91 ho són 
per acords d’aplicació de la Llei de 
dependència i els 131 restants, per 
vulnerabilitat. 

Al 2008 es van fer 16.125 hores 
de serveis SAD per dependència 
i 14.286 per vulnerabilitat, en 
l’àmbit d’atenció a la persona. Els 
serveis a la llar en van ser 607 i 
el cost de l’atenció va suposar per 
al Consistori 544.839 euros, una 
xifra que no inclou els ajuts per la 
Llei de dependència, que els dóna 
la Generalitat. “Busquem recur-
sos allà on sigui, no permetem 
que un usuari detectat amb una 
necessitat es quedi sense servei”, 
ha dit la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU). 
La quarantena de treballadores 
que hi ha actualment dedicada al 
SAD s’encarrega de tasques com 
acompanyar i passejar els usuaris, 
netejar-los i vestir-los, així com 

donar-los suport en les tasques de 
la llar. La majoria dels usuaris són 
gent gran o discapacitada, però 
també hi ha alguns serveis per a 
infants. Com qualsevol altra aten-
ció de Serveis Socials al SAD es 
pot acollir tothom i el pot demanar 
qualsevol persona que consideri 
que el necessita. El cas passa per 
una primera valoració dels tècnics 
municipals i del CSADMiR i la re-
solució fi nal s’estableix en funció 
dels criteris de la Llei de depen-
dència. A grans trets, els paràme-
tres comparen les necessitats amb 
la capacitat econòmica de l’usuari.

Anunciación, Mercedes i Conchi. 
L’ajut del CSADMiR és un respir 
per a les famílies però no cobreix 
les necessitats dels dependents ni 
tampoc dels seus cuidadors. Mer-
cedes Soria, veïna del Pla d’en 
Coll de 49 anys, atén des de fa 
més d’una dècada la seva cunya-
da, Anunciación Fernández, de 
61, a qui una paràlisi cerebral i 
una meningitis a la infància li van 
comportar defi ciències mentals i 
ceguera. “Al 1997 vaig deixar de 
treballar per atendre-la i vam 
canviar de pis perquè el nos-
tre, a Barcelona, no estava ben 
adaptat”, recorda Mercedes. 

Cinc anys després, una nova pa-
ràlisi va deixar l’Anunciación en 
una cadira de rodes, el que li va 
impedir continuar anant a un 
centre ocupacional. “Ens vam 
veure sense cap ajut i jo havia 
de passar tot el dia a casa, va ser 

molt dur, no podia anar enlloc”. 
Al 2004, Serveis Socials li va conce-
dir l’ajut d’una empleada familiar, la 
Conchi Guerra, que cada matí ba-
nya l’Anunciación i la prepara per 
anar al centre de dia de Sabadell, 
on des de fa dos anys va de dilluns 
a divendres fi ns a les 17h. “Ara 
tinc un respir, puc fer les meves 
activitats quotidianes, però tot i 
això, no puc pensar en plans a 
llarg termini”, diu Mercedes.

Ramón, Pepita i Pepi. Ramón Her-
nández, veí del centre de 76 anys, va 
patir una embòlia al 2002 i al 2005, 
un vessament cerebral. Després de 
passar per l’hospital i per un llarg 
procés de recuperació, ha deixat la 
cadira de rodes i camina amb una 
crossa. La seva dona, Pepita Ló-
pez (70 anys), s’encarrega dia i nit 
d’atendre’l i, per a la higiene perso-
nal i els passejos, rep el suport de la 
treballadora Pepi Colucho, que va 
a casa seva tres cops per setmana. 
“He tingut quatre fi lls i mai he 
sentit que algú depengui tant de 
mi com ara, n’estic pendent tot el 

dia i ha canviat la meva mane-
ra de fer les coses”, explica Pepita, 
qui ha d’aprofi tar per dur a terme 
les tasques quotidianes com anar a 
comprar, quan la treballadora fami-
liar passeja el Ramón, divendres al 
matí. La dona té clar que, mentre 

ella pugui, no ingressarà el seu ma-
rit en una residència. Malgrat tot, 
viu amoïnada per la situació. Pepi 
és per a ella un gran suport: “Jo li 
dic que s’ha d’animar i que ha 
d’estar bé per transmetre aquesta 
sensació al Ramón”.

Des de gener del 2009, 
els serveis personals 
porten la marca ‘Millor 
a casa’ i l’atenció la fa 
un nou consorci

Silvia Díaz | Montcada

A primera hora del matí, Conchi, la treballadora familiar, ajuda Mercedes (a la dreta) en les tasques d’higiene de l’Anunciación | SANTI ROMERO

entrevista

‘Mentre puguem, mantindrem la gratuïtat del SAD’

Què signifi ca Millor a casa?
El que els usuaris volen, rebre tota 
l’atenció al seu domicili mentre 
això sigui possible. Des de l’Ajun-
tament apostem per aquest tipus 
de serveis. 
Quines atencions s’inclouen?
Hi ha els ajuts de la Llei de depen-
dència i els que coneixem com a 
vulnerabilitat, com acompanya-
ment a infants i joves o un ajut 
puntual quan el cuidador princi-
pal de l’usuari no està disponible.

Com valora la dotació de recur-
sos a Montcada?
Estic molt satisfeta del treball que 
està duent a terme el nou consor-
ci. Mentre puguem, no posarem 
en marxa el copagament, com sí 
fan altres municipis, i oferirem els 
serveis sense cost per a l’usuari, 
tot i que cada vegada n’hi ha més 
i els recursos es redueixen.
La crisi està afectant a l’atorga-
ment dels ajuts?
Els diners per a les persones que 
s’han acollit a la Llei de depen-
dència arribaran, però ara potser 
amb certa demora. De tota mane-
ra, els ajuts es rebran amb caràc-
ter retroactiu, és a dir, es cobraran 
els retards | SD

<<

M. Carmen 
González (CiU)
regidora de 
Serveis Socials

Tenir cura d’una 
persona dependent 
suposa un canvi 
radical en la vida dels 
seus cuidadors
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Hi treballa un equip de 15 persones que atén els usuaris de Ripollet, Cerdanyola i Montcada

SANITAT

El servei de Salut Mental es trasllada 
a les noves dependències de Ripollet

Les dependències de Salut Mental 
que donen cobertura a Ripollet, 
Cerdanyola i Montcada – un ser-
vei que depèn de l’Hospital Sant 
Joan de Déu– s’han traslladat a 
uns mòduls prefabricats situats al 
parc Masot de Ripollet, al costat 
de l’ambulatori d’especialistes, 
a prop de la N-150. Els respon-
sables del departament van pre-
sentar la nova seu a les autoritats 
dels tres municipis als que dóna 
cobertura el 12 de febrer. De 
Montcada hi van assistir la presi-
denta de l’Àrea Social, Ana Rivas, 
(PSC), i la regidora de Salut i Ser-
veis Socials, M. Carmen González 
(CiU). L’acte va comptar també 
amb la presència del director de la 
regió centre del Servei Català de la 
Salut (SCS), Joan Parellada. 

Serveis. Les noves dependències, 
que ocupen un espai de 400 m2 
distribuïts en una quinzena de des-
patxos i consultes, substitueixen 
les antigues instal·lacions, ubica-
des al carrer Adam i Eva de Cer-
danyola, que havien quedat petites 
per acollir tot el personal. L’equip 
professional està format per cinc 
psiquiatres, quatre infermers, tres 
psicòlegs, un treballador social i 
dos administratius. “La previsió 
és que els professionals que ara 
treballen a l’ambulatori de Ri-
pollet i Cerdanyola marxin al 
futur l’hospital i tot l’espai que 

quedi lliure es dediqui a Salut 
Mental”, ha explicat el coordi-
nador del servei, Carlos Carmo-
na. A hores d’ara, l’ambulatori 
d’especialistes ja acull alguns ser-
veis com salut mental infantil o 
toxicomanies. 
Salut Mental ofereix diferents 
atencions a la població adulta com 
suport a tots els CAP de Ripollet, 
Cerdanyola i Montcada –tant del 
centre com el de Les Indianes–, que 
consisteix a que un professional vi-
siti de forma setmanal els ambulato-
ris. També hi ha el servei d’atenció 
a la psicosi incipient, sobretot per a 
la gent jove, i als trastorns servers. 
A Montcada, Salut Mental dóna 
cobertura a una població potencial 
de 20.000 usuaris. 

Silvia Díaz | Ripollet

Carlos Carmona, al centre, mostra les instal·lacions de Salut Mental a les autoritats | SILVIA DÍAZ

La cita és el dia 6, en horari de matí i tarda, a la Casa de la Vila

MARATÓ DE SANG

El repte, superar les 161 
donacions de l’any passat

El 6 de març, els donants habituals 
de sang i les persones que vulguin 
sumar-se a aquesta iniciativa soli-
dària tenen una cita ineludible a la 
Casa de la Vila, on es torna a con-
vocar la sisena edició de la Marató 
que fa anualment el Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya (BST). El 
repte de l’organització és superar 
les xifres d’anys anteriors i en 
aquesta ocasió, la referència és la 
de 161 donacions que es va obte-
nir l’any passat. 

Donar és fàcil. L’horari serà de 9 a 
14h i de 15 a 21h i l’organització 
ofereix tota mena de facilitats als 
montcadencs perquè hi puguin 
participar, com ara ludoteca i 
guarderia gratuïta, esmorzar o 
berenar i obsequis. Per ser vo-
luntari cal ser major d’edat, pesar 
un mínim de 50 quilos i no patir 
cap malaltia greu. No és neces-

sari anar en dejú. Els responsa-
bles de la Marató fan una crida 
a la participació de tothom en la 
preparació de l’esdeveniment, ja 
sigui aportant idees, ajudant a la 
difusió amb qualsevol iniciativa o 
preparant activitats. El telèfon de 
contacte és el 902 170 257 i, de 
moment, ja ha confi rmat la seva 
participació l’AV Font Pudenta-
Muntanyeta que, a les 17h, ofe-
rirà xocolata amb melindros.
El BST és actualment l’únic banc 
de sang de Catalunya, resultat de 
la suma de tots els bancs del terri-
tori i el responsable integral dels 
serveis de transfusió d’11 hospi-
tals de la Xarxa Pública Catala-
na. El Banc subministra a tots els 
hospitals i clíniques els productes 
sanguinis que manquen per aten-
dre les necessitats que poden sor-
gir. Cada dia en fan falta 1.000 
dosis, com a mínim, per cobrir la 
demanda.

Pilar Abián | Redacció

L’acció de donar sang és un gest solidari que permet salvar moltes vides | ARXIU/ PILAR ABIÁN

seminari

La secció de Montcada de la 
Unió Sindical Obrera de Catalu-
nya (USOC) –col·laboradora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya– 
fa un curs d’atenció als malalts 
d’Alzhèimer. El taller serà de 304 
hores i està previst que comenci 
a fi nal de març. L’horari previst és 
de 9.30 a 13.30h, al local de la 
USOC i les classes s’impartiran al 
local del sindicat, a la rambla dels 
Països Catalans, 57. El curs és 
per a aturats de llarga durada, els 
més grans de 25 anys han d’haver 
estat a l’atur un any com a mínim 
i els menors, almenys sis mesos. 
Els interessats poden trucar al 
telèfon 935 752 259 | SD

La USOC fa un curs 
sobre l’Alzhèimer
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EDUCACIÓ

Els centres escolars obren portes per 
mostrar el seu projecte pedagògic
El nou CEIP de Mas Rampinyo s’inaugurarà ofi cialment el dia 7 de març al migdia

El calendari de les jornades de 
portes obertes als centres educa-
tius de primària i secundària, pú-
blics i concertats, de Montcada 
comença el 4 de març al col·legi 
Ciutat Meridiana (17h). Durant 
les tres primeres setmanes de 
març, els responsables de les es-
coles presentaran el projecte pe-
dagògic i les instal·lacions a les 
famílies dels futurs alumnes, so-
bretot als pares i les mares dels in-
fants i joves que a partir del setem-
bre faran P-3 o bé primer d’ESO. 
L’objectiu deles visites és que les 
famílies es facin una idea clara de 
com és el centre on s’educaran els 
seus fi lls. El calendari inclou les 
visites als centres de Barcelona en 
què es poden matricular els alum-
nes de Can Cuiàs.

Programa. Les jornades de portes 
obertes a primària queden de la 
manera següent: 4 de març, Ciu-
tat Meridiana (17h); 7 de març, 
col·legi Alfonsa Cavín (d’11 a 
13h); 12 de març, CEIP El Vi-
ver i CEIP Font Freda (17.30h); 
14 de març, CEIP El Turó (11 i 
12h) i col·legi Sagrat Cor (d’11 
a 13h); 17 de març, CEIP Mas 
Rampinyo (15.30h), CEIP Mitja 
Costa (17.30h) i col·legi La Salle 
(19h); 16 de març, CEIP Mes-
tre Morera (9.30h i 15.30h); 18 
de març, CEIP Ferrer i Guàrdia 
(9.30h i 15.30h), CEIP Elvira 

Cuyàs i CEIP Reixac (17.30h). 
A secundària, les visites seran les 
següents: 4 de març, Ciutat Me-
ridiana (17h); IES Montserrat 
Miró (19h); 17 de març, IES La 
Ribera (18h); 18 de març IES La 
Ferreria (18h) i el 19 de març, La 
Salle (19h).

Inauguració de la nova escola. El 
nou CEIP de Mas Rampinyo 
s’inaugura el 7 de març a partir 
de les 12h, al recinte escolar, al 
carrer Joan Miró, de Mas Duran. 
La primera part de l’acte consis-
tirà en els parlaments a càrrec 

de l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), i l’inspector 
de primària del servei territorial 
d’Educació, Joan Lluís Forcada. 
A continuació hi haurà una visi-
ta guiada per les instal·lacions del 
centre i la part fi nal serà un aperi-
tiu. Els alumnes –una aula de P-3, 
amb una vintena d’infants actual-
ment al CEIP Elvira Cuyàs– es-
trenaran la nova classe el dia 9. 
El que ara es posa en marxa és 
l’espai per al preescolar, amb sis 
aules, un menjador i una sala de 
psicomotricitat.

Silvia Díaz | Redacció

L’AMPA de l’IES Montserrat 
Miró iniciarà al març un seguit 
d’accions destinades a aconseguir 
que Educació es comprometi a co-
mençar enguany les obres de cons-
trucció del nou edifi ci del centre i a 
complir amb la data d’inauguració 
per al curs 2010-2011. L’absència 
de dotació econòmica en els pres-
supostos de la Generalitat per al 
projecte és el que més preocupa els 
pares. “Sabem que és una qües-
tió de diners, però per a nosaltres 
es tracta d’una prioritat, ja que 
l’institut no reuneix les condi-
cions d’espai idònies exigibles a 
un centre d’aquest tipus”, exposa 
el president de l’AMPA, Agustín 
Fuertes. Si bé l’edifi ci no presen-
ta problemes estructurals, sí que 
incompleix les normatives sobre 
accessibilitat i dimensions dels pas-
sadissos, entre d’altres.

Suports. L’AMPA no està sola en 
aquesta lluita, compta amb el su-
port del claustre de l’IES i d’altres 
AMPA, sobretot les de les escoles 
de primària que, per la seva proxi-
mitat, tenen el Montserrat Miró 
com a centre de referència. Entre 
les accions previstes hi ha una as-
semblea informativa per als pares 
de l’IES i oberta al públic el dia 3 
de març, a les 19.30h, en el ma-
teix centre. En aquesta reunió es 
convocarà els assistents a fer acte 
de presència a la inauguració el 

7 de març del nou CEIP de Mas 
Rampinyo, a Mas Duran, per re-
clamar la construcció del nou ins-
titut i a participar el 20 de març, a 
les 17.30h, en una festa a l’IES de 
caràcter lúdic i reivindicatiu en la 
qual s’informarà sobre les accions 
que dugui a terme l’AMPA.
D’altra banda, està previst que el 6 
de març, l’alcalde, César Arrizaba-
laga (PSC) i la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), es reuneixin 
amb la delegada d’Ensenyament 
al Vallès Occidental, Anna Riu-
ró, per analitzar la situació de la 
construcció del nou IES. El grup 
municipal del PPC a Montcada 
també ha presentat una iniciativa al 
Parlament per tal que comencin les 
obres. “Exigim a la Generalitat 
que compleixi els seus compro-
misos perquè la necessitat del 
nou centre és urgent”, ha explicat 
la portaveu popular, Eva García.

Pilar Abián/Silvia Díaz | Montcada Nova

> Vaga en l’ensenyament per al 19 de març
Els sindicats USTEC, ASPEPC, CGT, UGT i CCOO han convocat una vaga 
en l’ensenyament públic per al 19 de març contra la llei educativa de 
Catalunya (LEC) que està elaborant el Departament d’Educació. A Mont-
cada, l’anunci es va fer públic el 12 de febrer, en el decurs d’una mani-
festació –a la imatge– que va començar a l’Ajuntament i va culminar a 
la Casa de la Vila, a la qual hi va participar una setantena de persones, 
entre professors, representants de les AMPA i famílies | SD

SILVIA DÍAZ

El 20 de març està prevista l’organització d’una festa reivindicativa

IES MONTSERRAT MIRÓ

L’AMPA reclama que 
es faci el nou centre

Trobada de les  AMPA a l’IES Montserrat Miró | P. A.
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El món laboral centra la majoria 
dels actes que es faran al mes de 
març amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dona, que té lloc el 8. 
L’efemèride ha motivat un ampli 
programa organitzat per la Regi-
doria de Dona i Igualtat, la Xarxa 
de Dinamització Sociocultural i els 
col·lectius de dones del municipi 
amb la col·laboració de les regi-
dories d’Educació, Salut Pública 
i Consum, Integració, Coopera-
ció i Solidaritat, l’IES La Ribera i 
l’Escola d’Adults. 

Motius. “Hem triat el treball com 
a eix central perquè en un con-
text de crisi, les dones pateixen 
força les conseqüències, ja que 
són les que proporcionalment 
ocupen més llocs de feina en pre-
cari”, explica la regidora de Dona i 
Igualtat, M. Teresa Gallego (PSC). 
Visualitzar aquesta problemàtica i 
convidar a la refl exió és el doble 
objectiu que es planteja la Regido-
ria i ho farà a travès de xerrades 
participatives i espectacles, com el 
que tindrà lloc el dia 7, a les 12h, a 
la plaça Lluís Companys, a càrrec 
de la companyia Katraska.
El programa, com ja és tradicional, 
inclou el passi de pel·lícules i la re-
presentació del grup de teatre Sayuc, 
però també novetats, entre les quals 
hi ha la presentació d’un blog fet i 
adreçat a dones que es diu “Dones 
de Montcada i Reixac en xarxa”.

Les activitats, organitzades per l’Ajuntament i les entitats, es desenvoluparan al llarg del març

8 DE MARÇ

Les dones i la precarietat laboral, 
eix principal dels actes programats

Pilar Abián | Redacció

Jamal Lababidi, de la comunitat 
palestina a Catalunya, va assegurar 
a Montcada que la resistència que 
mostra el poble palestí és “legítima 
i legal”, com a resposta “als reite-
rats incompliments” durant els 
darrers 15 anys dels tractats de pau 
acordats amb Israel. Lababidi va 
participar el 13 de febrer a una con-
ferència sobre el confl icte a l’Orient 
Pròxim a la Casa de la Vila, orga-
nitzada per Aturem la Guerra de 
Montcada, que també va comp-
tar amb la presència del senador 
montcadenc Joan Josep Nuet, ac-
tivista de l’ong Free Gaza, que al 
gener va intentar portar material 
sanitari a Palestina. La conferència 
va comptar amb l’assistència d’una 
setantena de persones. 
El portaveu palestí va repassar 
l’estat de la zona després dels atacs 

i va assegurar que “Israel ha per-
dut la credibilitat, ho demostren 
les manifestacions a favor de Pa-
lestina fetes arreu”. 

La història. En la seva intervenció, 
Nuet va fer un repàs sobre l’origen 
d’Israel, des que l’actual territori 
era de l’imperi turc i com a la Se-
gona Guerra Mundial, França, 
Anglaterra i els Estats Units “van 
utilitzar jueus i palestins per 
aconseguir els seus interessos”. 
El senador va fer una valoració 
positiva de la seva participació a 
la missió humanitària. “L’exèrcit 
israelià ens va bloquejar l’accés 
però l’experiència ha servit 
per fer difusió de la situació a 
Palestina”, va indicar el polític 
montcadenc, qui també va instar 
la ciutadania a la mobilització per 
aconseguir la pau.

Silvia Díaz | Montcada

XERRADA SOBRE PALESTINA

Nuet i Lababidi asseguren 
que Israel ha perdut la 
credibilitat internacional
L’acte el va convocar la secció local d’Aturem la Guerra

D’esquerra a dreta, Manel Borrell, d’Aturem la Guerra, Nuet i Lababidi durant la xerrada | SILVIA DÍAZ

Programa del 8 de març

5 l març.
Cinema. “Solas”, de Benito Zambrano. 
Al Casal de la Mina, a les 17h. Cinema, 
col·loqui i berenar, a les 17h, al Centre de 
Formació Permanent d’Adults.

6 l març
Cinema. Cinema, col·loqui i berenar, a les 
18 h, al Centre Cívic l’Alzina.

7 l març
Espectacle. Clown al carrer, a càrrec de la 
Companyia Katraska, a les 12 h, a la plaça 
Lluís Companys. 

Sopar i espectacle. “España en directo”, 
del grup de teatre Sayuc, de Can Cuiàs, a 
les 19h, a l’Abi. A continuació, sopar.

9 l març
Col·loqui. Entre dones de diverses pro-

cedències, a les 17h, al Centre Cívic La 
Ribera.

Berenar. De l’Esplai per a la Dona, a les 
17h, a l’Abi.

11 l març
Blog. Presentació del blog ‘Dones de Mont-
cada i Reixac en xarxa’. Lliurament de di-
plomes d’informàtica, a les 19h, Casa de 
la Vila.

12 l març 

Concurs. De fotografi a “Dones treballa-
dores de Montcada i Reixac”, dirigit a 
l’alumnat de segon cicle de l’IES La Ri-
bera. Entrega de premis i presentació de 
l’exposició. A les 10h, a l’IES La Ribera.

23 l març
Xerrada. “Món laboral”, per donar a 
conèixer les vies d’accés al mercat la-
boral i els drets i deures de les treba-
lladores, a les 17.30h, al Centre Cívic 
La Ribera.

Les dones acostumen a tenir més difi cultats que els homes a l’hora de trobar feina fi xa | P. ABIÁN
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Malgrat les recomanacions prèvi-
es que havia fet l’Ajuntament, l’ex-
pectació per apuntar-se als viatges 
de la gent gran va fer que el primer 
dia d’inscripció, el 23 de febrer, 
desenes de persones fessin cua 
per lliurar-ne la sol·licitud, algunes 
d’elles des de les 5h. El termini 
acaba el 13 de març i com a nove-
tat, el Consistori –organitzador de 
les sortides– atén cada dia un mà-
xim de 60 persones, que han de 
recollir els tiquets amb el número 
de torn a la recepció de l’edifi ci de 
l’Ajuntament, a partir de les 8h. 
L’allau del primer dia va motivar 
algunes queixes: “Ens podrien 
haver explicat millor el sistema 
de recollida dels tiquets”, mani-
festava Vicente Álamo, de 67 anys 
i de Carretera Vella, qui el dia 23 
es va quedar sense número.
Una altra novetat és el sistema de 
pagament, que no es farà efectiu 
fi ns un mes abans de la sortida. 
Quan acabi el termini de reserva 
de la plaça, s’anirà cridant als ins-

crits segons el viatge que hagin es-
collit. Es recomana als interessats 
que triïn més d’una destinació.

Viatges preferits. El nord d’Espanya 
i la Serra de Cazorla són les zones 
amb major demanda i ja n’hi ha 
llista d’espera. On hi ha places dis-
ponibles és a València i a la Costa 

del Sol. “L’any passat vaig anar 
a Castella Lléo i ara vull conèi-
xer la Ruta imperial, Cantàbria 
i Navarra”, diu Antonio Marín, 
veí de la Font Pudenta, de 72 anys. 
L’Ajuntament, però, concedeix un 
únic viatge per sol·licitant, amb 
l’objectiu que se n’aprofi ti el major 
nombre de persones.

Tot i els consells que havia donat l’Ajuntament, el primer dia d’inscripció hi va haver cues importants

VIATGES DE LA GENT GRAN

El nord d’Espanya continua sent 
la destinació preferida dels usuaris

Silvia Díaz | Montcada

Una parella llegeix el catàleg de les sortides mentre espera el seu torn a l’OAC | SILVIA DÍAZ

L’entitat desenvolupa projectes amb Taarof bi Salam

Visita dels responsables 
de l’associació Hanan

en 2 minuts...

> Tecnologia i graffi tis a l’IES La Ribera

El Bus Tecnològic va visitar el 12 de febrer l’IES La Ribera, una iniciativa 
de la xarxa d’escoles del programa UniES. Els alumnes que hi van partici-
par es preparen per a cicles formatius de Grau Superior i per al Batxillerat 
coneixent nocions de robòtica i disseny arquitectònic, entre d’altres mo-
dalitats. D’altra banda, durant la setmana del 16 al 20 de febrer, el centre 
educatiu va acollir una mostra de graffi tis –a la imatge– que contenien 
frases de cançons de rock catalanes plasmades sobre roba. Els treballs 
es van fer en el marc d’un taller per als alumnes de quart d’ESO titulat La 
caligrafi a com a obra d’art i dirigit pel professor Josep Batlle | PA

IES LA RIBERA

> Cloenda de les rebaixes d’hivern
Montcada Centre Comerç (MCC) organitza l’1 de març l’onzena edició 
de la Fira de liquidacions d’hivern, que serveix com a cloenda de la cam-
panya de rebaixes. La fi ra es farà de 10 a 14h al carrer Major i a partir 
de les 11h hi haurà un infl able per a la mainada. Els vals per participar 
en l’atracció els lliuren els comerços participants a la Fira. Al tancament 
d’aquesta edició s’hi ha inscrit una quinzena d’establiments | SD

El president i el vicepresident de 
l’entitat Hanan, Bakouri Abdeslam 
i Taha Derdabi, van visitar Mont-
cada del 21 al 24 de febrer per ex-
plicar de primera mà a l’associació 
Taarof bi Salam el desenvolupa-
ment dels projectes que ambdues 
entitats duen a terme a Tetuan. 
L’entitat marroquina es dedica a 
l’ajuda als discapacitats. Un dels 
projectes ja resolts és el lliurament 
d’un autobús per al transport esco-
lar de 570 nens i nenes i ara està 
en marxa la construcció d’una pis-
cina coberta per fer rehabilitació, 
una actuació valorada en 900.000 

euros dels quals el Fons Català de 
Cooperació, amb la gestió de Taa-
rof, n’ha aportat 40.000. “El su-
port de Montcada és fonamental 
per desenvolupar les nostres tas-
ques”, ha dit Abdeslam. 
Durant la seva estada a Montcada i 
Barcelona, la delegació es va entre-
vistar amb el diputat del PSC Mo-
hammed Chaib –d’origen marro-
quí– el regidor de Cooperació de 
Montcada, Carles Guijarro (PSC), 
i amb els responsables de la secció 
local de Creu Roja, organització 
que fa un temps va col·laborar 
amb Hanan en l’enviament de ca-
dires de rodes. 

Silvia Díaz | Montcada

COOPERACIÓ

Els membres de Taarof van lliurar una placa a Abdeslam (al centre) i Derdabi | SILVIA DÍAZ

Més de 1.600 
persones als 
projectes socials 
de la Ribera
Silvia Díaz | Redacció

L’AMPA del CEIP El Turó farà la nit del 7 i 8 de març la sortida nocturna 
emmarcada en el projecte Un conte, una caminada i un joc que estava 
prevista per a principi de febrer, que es va ajornar per la previsió de mal 
temps. L’activitat, que té el suport de l’ADF, consistirà en una gimcana 
que començarà a l’escola i que acabarà a Reixac, on s’oferirà un sopar 
per als assistents i es duran a terme activitats lúdiques | SD

> La sortida nocturna a Reixac, al març

Un total de 1.635 persones va 
participar durant el 2008 en el 
centenar de projectes de caire so-
cial impulsat des del Pla Integral 
de la Ribera. Les iniciatives eren 
dels camps de la sostenibilitat, 
la igualtat de gènere, la millora 
social i econòmica i el desenvolu-
pament comunitari, amb activitats 
específi ques per a col·lectius con-
crets, com infants i adolescents, 
dones, immigrants i gent gran. 
En l’organització del programa 
han participat 25 entitats i 8 de-
partaments de l’Ajuntament.

Tipus d’usuari. Durant el 2008 
ha augmentat el percentat-
ge d’usuaris autòctons (48%), 
igualant-se amb el d’estrangers 
(52%). Malgrat que la gran ma-
joria dels projectes són per a la 
població en general, els veïns de 
fora acostumen a ser més par-
ticipatius. La Ribera és el barri 
de la majoria dels usuaris (62%), 
però continua incrementant-se el 
nombre de veïns d’altres zones, 
especialment del centre (11%) i 
de Can Sant Joan (10%, tot i que 
n’hi ha de tots els barris i, fi ns i 
tot, de fora del municipi.
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El proper número, el 13 de març

Anar de Mas Duran a Montcada, un hàndicap per als qui portem cotxet

laveu@montcada.org

A la revista n. 35 de Montcada Mírame vaig llegir que l’Ajuntament 
s’havia gastat 1.000.000 euros al 2008 sota el concepte “aplica-
cions informàtiques”. La meva pregunta és si hi ha cap forma de 
poder consultar els conceptes d’aquesta suma. Moltes gràcies per 
avançat. Ramon Vilar I Montcada 

El concepte corresponent a la partida “Aplicacions informàtiques” 
del pressupost 2008 al qual vostè es refereix es podrà consultar 
un cop estiguin tancats els comptes del pressupost corresponent 
al passat exerxici i passin a exposició pública. Aquestes dades es-
taran aprovades en Ple i es podran consultar aproximadament el 
proper mes de maig. M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea In-
terna (PSC)

Arribar a Mas Duran des de Mont-
cada amb un cotxet o una cadira 
de rodes és una aventura perillosa. 
Per les escales mecàniques de 
Mas Rampinyo és, evidentment, 
una missió impossible i, donant la 
volta per l’estació de tren, et jugues 
el físic perquè no hi ha un pas se-
nyalitzat per travessar les vies com 
existeix, per exemple, al centre de 
la ciutat. Podrien fer una rampa en 
comptes d’escales i posar una tanca 
i un semàfor a l’estació? Gràcies. 

M. C. | MAS RAMPINYO

Dret a decidir
Al Ple de desembre es va aprovar la 
declaració de la sardana com a “Dansa 
Nacional de Catalunya”. El PP va dir 
que votaria a favor si es canviés la pa-
raula nacional per autonòmica perquè, 
segons la seva regidora, Catalunya no 
és una nació. Si bé és cert que no ho 
és ofi cialment, no és menys cert que, 
objectivament, a la nostra història tro-
bem llargs períodes en què Catalunya 
ha estat nació sobirana per vocació i 
convicció dels seus ciutadans i sola-
ment ha perdut la seva independència 
mitjançant la força imposada. Aquests 
fets històrics contradiuen els argu-
ments dels que no accepten ni reco-
neixen Catalunya com a nació. 
Tenim tot el dret de mantenir encesa 
aquesta fl ama nacionalista amb l’es-
forç personal i diari de tots els que 
volem que siguin reconeguts els drets 
històrics que li pertoquen. Què hem de 
fer? Enfortir els fets diferencials que 
fan que un grup ètnic sigui reconegut 
com a nació: fomentar el català i divul-
gar la nostra cultura i tradicions a tots 
els nivells (als mitjans de comunica-
ció, al carrer...). Aquesta reivindicació 
es pot compaginar perfectament amb 
el degut respecte cap a altres cultures 
i idiomes, però actuant amb el màxim 
de fermesa pel nostre objectiu fi nal: 
una Catalunya dinàmica, forta, amb 
projecció de futur. El nostre país és 
petit i minoritari, tant geogràfi cament 
com demogràfi cament; per tant, si no-
saltres mateixos no som capaços de 
defensar i reivindicar la nostra iden-
titat, ningú no ens farà la feina, més 
aviat el contrari. A Catalunya se l’ha 
menyspreat i enganyat amb falses pro-
meses i amb greus retalls en les seves 
legítimes aspiracions d’autogovern, per 
això creix cada dia amb més força en-
tre molts dels seus ciutadans la neces-
sitat d’escollir el seu destí de manera 
pacífi ca i democràtica mitjançant una 
consulta popular. La diferència entre 

demòcrates i els règims totalitaris, ja 
siguin de dreta o d’esquerra, és que 
aquí tenim llibertat d’expressió i lliber-
tat de vot, perquè la sobirania resideix 
en el poble; llavors, si la solució és tan 
senzilla... per què tots els partits polí-
tics d’àmbit estatal es neguen a donar 
a Catalunya el dret a decidir?

 Antoni Trias
Montcada

Rèplica
Benvolgut senyor Francisco Gutiérrez,
vostè deia en una anterior carta que no 
s’hauria d’estudiar en català a l’escola, 
perquè aquest idioma només es parla 
en un “diminut racó d’Espanya”. Si 
deixem de banda que això no és cert, ja 
que hi ha parlants de català a Espanya, 
França, Andorra i Itàlia, entenc que el 
seu argument a l’hora de valorar si una 
llengua és digna o no de ser apresa es 
basa en el nombre de parlants que té. 
Essent així, per què no parlem tots en 
mandarí, que és la llengua amb més 
milions de parlants al món?
D’altra banda, li diré que és normal 
que a Catalunya s’estudiï en català 
perquè és la llengua pròpia d’aquesta 
terra. La llengua pròpia d’un territo-
ri és la que neix en aquell territori. 
El castellà fou una llengua adop-
tada més tard i fi xi’s que he estat 
prou benevolent dient adoptada, en 
lloc d’imposada, que potser és el mot 
que s’ajustaria millor als fets històrics. 
Però, tot i així, també l’aprenem; doncs 
som prou intel·ligents com per veure el 
coneixement com un fet positiu.
Permeti’m, ara, que li proposi un pe-
tit exercici d’observació. Quanta gent 
catalano-parlant coneix que no parli 
perfectament el castellà? I, a l’inrevés, 
quants castellano-parlants coneix que, 
tot i haver estat escolaritzats en català, 
no saben parlar-lo bé? La resposta és 
clara, oi? Tothom a Catalunya entén i 
parla el castellà, però no tothom entén 
i parla el català. Conclusió: ensenyar-lo 

a l’escola és necessari per equiparar-lo 
socialment al castellà. O si no, digui’m: 
Quants mitjans de comunicació hi ha 
en català i quants en castellà? Quanta 
música catalana s’escolta a les disco-
teques? Quantes pel·lícules en català 
pot anar a veure al cinema? Si el ca-
talà deixa de ser la llengua vehicular a 
l’escola, com l’aprendran els milers de 
nouvinguts que hi venen cada any? O, 
potser, vostè preferiria que no l’apren-
guessin? Com deia l’Ovidi Montllor: 
“Hi ha gent a qui no agrada que es 
pensi, s’escriga o es parli en català. És 
la mateixa gent a qui no li agrada que 
es pensi, s’escriga o es parli”. 

Laura Balcell
Montcada

*******
Estimat amic Francesc (Francisco), tu 
i jo hem estat sempre bons companys, 
“ja que” (no “doncs”) encara que no 
combreguem en moltes idees, hem 
simpatitzat sempre mútuament. No 
obstant això, en contestació a la teva 
carta, t’he de dir el següent. Estic 
d’acord en què s’estudiïn les assigna-
tures en català, és una forma per al 
foment del català. El castellà ja s’estén 
sol. Jo sóc voluntari de la llengua a la 
Llagosta. Una altra cosa: els catalans 
no han estat derrotats en la seva llen-
gua durant el franquisme, molta gent, 
en cercles culturals, en la família, par-
làvem català. La llengua pot unir els 
pobles: jo parlo anglès i quan ho faig 
m’uneixo al meu interlocutor. Uns al-
tres punts: el català va nèixer no en 
un diminut racó, sinò al sud de França 
(Provença, Llanguedoc...) i a tot Cata-
lunya. És cert que el castellà (no l’espa-
nyol) s’ha extès pel món. L´espanyol és 
el castellà, no el conjunt d´altres llen-
gües (català, euskera,bable,valencià, 
gallec...). Un català mai parlarà la 
seva llengua a un castellà però, desa-
fortunadament, sí succeeix el contrari.
Sóc andalús de naixement i tu, gallec. 

Cap dels dos hauríem de fer un estan-
dard de la defensa del català però el 
fem perquè estimem Catalunya. Si vols, 
t’enviaré la lletra d’una cançó meva per 
cantar als voluntaris de la llengua. El 
meu e-mail: fi lomusical@hotmail.com. 
Una abraçada.

Pedro Mañas
Mas Rampinyo

Estimada Angeleta
L’Angeleta ha arribat als 100 anys ple-
na de joia i aguantant els tirons que la 
salut li dóna. Les perruqueres del Casal 
volem felicitar-la en aquesta data tan 
especial amb paraules d’agraïment. És 
fàcil estimar una persona com vostè a 
qui la vida li ha regalat un fotiment de 
vivències que, de ben segur, durant 
tot aquest segle li ha tocat viure. Unes 
més agradables que d’altres però, de 
ben segur, totes han estat un aprenen-
tatge per seguir mirant la vida amb la 
mirada amb què ho fa vostè. 
Tenim la sort de compartir estonetes 
juntes, tant la Rosa com jo i, men-
trestant, entre tissores i tints, mirem 
de posar-la molt guapa. Compartim el 
desig que tots els que ara l’estimen la 
tindran dins el seu cor. El nostre de-
sig és que aquesta data difícilment 
la pugui oblidar. Hem fet 100 anys i 
són una gran lliçó per a tots els que la 
compartim, és un camí a seguir, és es-
coltar permanentment les seves con-
verses i això que escric en aquest full 
tan sols és un regal dels nostres cors 
que les perruqueres del Casal li volen 
transmetre acompanyat de molt agraï-
ment. Gràcies Angeleta per ser com és 
i moltes felicitats pels seus 100 anys.

 M. Àngels Carrasco
Casal de la Gent Gran de Montcada

Fe d’errates
Per un error de maquetació, en l’anterior 
número vam publicar una notícia sobre el 
Congrés Científi c de l’IES Montserrat Miró 
que corresponia al curs passat i no pas a 
l’actual. Enguany l’eix del Congrés ha estat 
el pas del temps.

Que tinguis la sort que et 
toqui un pis de protecció 
ofi cial ja no és garantia de 
res. La crisi econòmica s’ha 
estès com una taca d’oli i 
també ha arribat al sector 
de la promoció pública que, 
per primera vegada al nos-
tre municipi, ha vist com la 
meitat dels afortunats a un 
dels 27 habitatges protegits 
de la Fundació Mediterrà-
nia a Mas Duran ha hagut 
de renunciar per falta de fi -
nançament. L’actual situació 
econòmica ha fet que les en-
titats bancàries hagin tancat 
l’aixeta del crèdit a tothom 
i hagin endurit els requisits 
per concedir els préstecs. 
Els bancs o caixes ja no 
donen diners per cobrir el 
valor del pis ni tampoc si la 
quota mensual de la hipote-
ca supera el 35% del salari, 
dues mesures lògiques que 
s’aplicaven fi ns a l’arribada 
del frenesí immobiliari dels 
últims anys, amb un excés 
de l’oferta i uns preus abu-
sius.
Però alguna cosa falla en el 
sistema quan la ciutadania 
tampoc pot accedir als ha-
bitatges promoguts per les 
administracions perquè no 
pot fer front al pagament 
de l’entrada com és el cas 
de bona part dels adjudi-
cataris dels immobles de la 
Fundació Mediterrània que, 
fa un parell d’anys, no hau-
ria tingut cap problema per 
trobar fi nançament. Potser 
hem de tornar a la fi losofi a 
de l’estalvi de dècades pas-
sades, però també seria bo 
trobar una fórmula a la qual 
pogués accedir tothom per-
què, en els temps actuals, 
cada vegada és més difícil 
fer un raconet.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Escoltar per actuar
Al darrer Ple municipal hem aprovat un conjunt de 
mesures excepcionals per fl exibilitzar els terminis de 
les llicències urbanístiques d’edifi cació. La conjuntu-
ra econòmica actual provoca la impossibilitat tan per 
part d’empreses promotores com de particulars que 
tenien previstes construccions, ampliacions o modi-
fi cacions d’habitatges, de complir els terminis que 
preveuen les llicències urbanístiques tant per iniciar 
les obres com per fi nalitzar-les.
La mesura pretén treure rigidesa al sistema per evi-
tar que les famílies i les empreses que han invertit 
diners en la sol·licitud d’una llicència d’obres o que, 

fi ns i tot, ja les han iniciades, perdin aquesta inver-
sió perquè la manca de recursos els impedeix dur 
a terme una determinada actuació dins els terminis 
establerts fi ns ara.
En un àmbit completament diferent, en el marc de 
les obligacions que té el Partit dels Socialistes de Ca-
talunya dins el govern municipal, ja fa mesos que tre-
ballem de forma conjunta amb l’AV de Can Sant Joan 
i l’AMPA del CEIP El Viver per dur a terme modifi ca-
cions a la plaça de Nicaragua que, com l’eliminació 
de la muntanya de tobogans, han de donar una 
major sensació de seguretat als pares i mares dels 

infants que hi juguen. En breu –uns mesos– podrem 
iniciar aquestes esperades reformes que permetran 
el contacte visual des de la plaça amb l’escola, tan-
caran la zona de jocs fi ns a tres anys i crearan zo-
nes de pas més agradables per a les persones més 
grans, per exemple.
De forma conjunta, veïnat implicat i govern municipal 
hem pogut traslladar al paper l’adequació de la plaça 
a les necessitats que consideren imprescindibles els 
seus usuaris. Són dues maneres diferents de resoldre 
neguits. Són dues maneres diferents d’escoltar la ciu-
tadania per després actuar en el seu benefi ci.

¿Contratación transparente?
Mediante un Decreto de Alcaldía, nuestro Sr. Alcal-
de ha nombrado a un “amigo” para el puesto de 
técnico auxiliar. Hasta la fecha, no hemos tenido 
acceso a la fi cha correspondiente al puesto de tra-
bajo, con lo que no hemos podido comprobar si 
cumple o no con la titulación académica exigida y 
con el nivel de catalán requerido, como tampoco 
hemos podido valorar su aptitud para las funcio-
nes genéricas del puesto. Pero, o se le ha hecho 
a medida, o va a ser que no, a la vista de la fi cha 
de otros puestos de trabajo de técnico auxiliar. Lo 
que sí hemos podido comprobar es que la retribu-

ción asignada es el doble que la de otros técnicos 
auxiliares.
Extraña carrera la del “amigo” del Sr. Alcalde, que 
entró con un contrato temporal de acumulación 
de tareas, mediante una convocatoria bastante 
chapucera que impidió la promoción interna de 
personal con experiencia, para luego pasar a fun-
cionario interino “para impulsar un programa de 
modernización y optimización de la gestión de los 
servicios municipales y mantenimiento” que nunca 
ha existido, y ahora como personal eventual (cargo 
de confi anza). Por aquí debería haber empezado, 

Sr. Alcalde, por reconocer que era una persona 
puesta por usted. En momentos de crisis se ne-
cesitan utilizar mejor los recursos y 50.000 euros 
pueden dar para mucho más, pero no siempre se 
toman las decisiones pensando en el bien general, 
a veces lo personal se pone por encima y cuesta de 
entender porqué, o en pago de qué. 
En temas de contratación pública, exigimos el 
cumplimento de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, y el principio legal de 
publicidad, para garantizar la igualdad de oportuni-
dades a todos los ciudadanos.

Un Ayuntamiento endeudado
¿Saben ustedes cuál es la situación económica 
real del Ayuntamiento de Montcada i Reixac? Pues 
el gobierno hace todo lo posible porque los ciuda-
danos no lo sepan, no conozcan cuál es el esta-
do de las arcas municipales. Disfrazan el enorme 
défi cit con actos como la inauguración de la fas-
tuosa biblioteca; una biblioteca que desde el Par-
tido Popular siempre hemos considerado como 
una obra faraónica más, que costará muchos 
cientos de miles de euros y que tardaremos años 
en pagar. El equipo municipal sólo sabe aprobar 
operaciones de crédito que ascienden ya a varios 

millones de euros porque no tienen ni para pagar 
las facturas de los más pequeños proveedores de 
nuestro Ayuntamiento. Sí, señores lectores, esa es 
la verdad. Este gobierno municipal pide millones 
de euros a las entidades bancarias para poder se-
guir derrochando, para continuar malgastando los 
recursos públicos que salen de los bolsillos de los 
ciudadanos en un momento en el que a muchas 
familias les supone un gran esfuerzo pagar sus 
impuestos. 
No les crean cuando intenten justifi car la situación 
por la crisis económica actual. Si bien es cierto 

que dicha crisis existe, desgraciadamente también 
es cierto que no afecta de la misma manera a to-
dos los ayuntamientos. Hace muchos meses que 
desde el Partido Popular veníamos avisando de 
la situación que se avecinaba para que pisaran el 
freno en los enormes gastos que realizaban. Resul-
tado: ni caso. Y ahora nos encontramos con esta 
cruda realidad, ante un Ayuntamiento en manos 
de gobernantes con una ambición desmesurada y 
delirios de grandeza que nos ha llevado a un en-
deudamiento que mucho tiempo nos costará salir 
de él.

De la dita al fet
La Veu es fa ressò d’una trobada amb empresaris 
de Montcada que el diputat de CiU Felip Puig va 
portar a terme el 24 de febrer. Sorprenen les seves 
declaracions sobre les mesures que cal aplicar per 
superar el moment econòmic en què ens trobem 
en el context del nostre municipi, sobretot si tenim 
en compte que el govern de la ciutat està en mans 
de PSC i CiU i, justament, el responsable de la re-
gidoria d’Hisenda és el seu company de partit Joan 
Maresma. Diu La Veu que el diputat nacionalista 
apuntava com a mesures “el foment de polítiques 
socials i d’ocupació [...], així com una rebaixa de 

la pressió fi scal”, i també el “suport directe a les 
famílies que han patit més la recessió –sobretot les 
persones que han perdut la feina–”.
Aquests eixos programàtics segur que són com-
partits per una gran majoria. Esquerra no hauria 
dubtat a donar suport als pressupostos del 2009 si 
haguessin anat encarats en aquesta direcció, però 
els fets de l’equip de govern han demostrat la buidor 
d’aquestes paraules del diputat: ha augmentat no-
tablement la pressió fi scal al ciutadà (mentre l’IPC 
tancava l’any per sota de l’1,5%, a Montcada els im-
postos han pujat una mitjana del 4,5%). En termes 

generals les polítiques socials han baixat considera-
blement malgrat que s’hagi donat un impuls, i això 
s’ha de dir, a l’atenció domiciliària. El “suport directe 
a les famílies que més han patit la recessió” que el 
diputat apuntava no existeix, no s’ha previst ni un sol 
euro per fer-ho. Això sí, l’any 2008, i es preveu que 
el 2009 també, hem gastat més d’1.000.000 d’eu-
ros en modernitzar l’Ajuntament amb alta tecnologia 
informàtica, tot i que probablement mai no s’arriba-
rà a rendibilitzar, atès que només una minoria 
entre la minoria sabrà treure profi t de les seves 
prestacions. Quines són, doncs, les prioritats?

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Temps de risc i coratge
A fi nals d’any Catalunya i Espanya tindran el pit-
jor quadre clínic d’Occident, amb un atur del 17-
18%, un dèfi cit públic del 6-7% i una recessió 
de 2 punts. A Montcada no serà una excepció. 
Algun economista ha descrit la profunda crisi 
econòmica i fi nancera que estem patint com la 
“tormenta perfeta” i això afecta i afectarà en el 
futur més immediat a moltes empreses locals i 
de retruc a molts ciutadans i ciutadanes de la 
nostra ciutat.
Davant d’aquest atzucac la majoria d’analistes 
coincideixen en què ara cal, més que mai, in-

jectar liquiditat al sistema, injectar-hi diners. A 
l’Ajuntament també hi farem quelcom per assolir 
aquest objectiu. Volem assumir el compromís 
que els proveïdors habituals de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac cobrin en un termini màxim 
de 60 dies. Per fer-ho possible ampliarem línies 
de confi rming –un sistema de crèdit– amb les en-
titats fi nanceres per tal d’agilitar els pagaments. 
La mesura volem que entri en vigor a partir de l’1 
de maig d’enguany.  
Es tracta d’una iniciativa que permetrà agilitar 
el pagament de les factures als proveïdors de 

l’Ajuntament amb l’objectiu d’injectar liquiditat 
a les empreses. Aquesta mesura podria bene-
fi ciar les més de 200 empreses que proveeixen 
l’Ajuntament. 
És temps de risc i de coratge. Però ens en sor-
tirem.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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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

27 l divendres
Exposició. Del Carnaval 2009. Lloc: 
Casa de la Vila. Fins al 15 de març.

28 l dissabte
Teatre. Míting, de Zitzània Teatre. Hora: 
21h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. Preu: 
6 euros.

Veredicte. Del Premi de Narrativa Curta 
Ateneu Domingo Fins. Hora: 21h. Lloc: 
Abi (Colon, 5). 

Festa. De disfresses. Hora: 22h. Lloc: 
Casino de Terra Nostra. Organitza: AV i 
Grup de Dones de Terra Nostra.

1 l diumenge
Fira. De liquidacions de l’estoc d’hivern. 
Hora: 10h. Lloc: carrer Major. Organitza: 
Montcada Centre Comerç.

Inauguració. Del parc de la Llacuna, a 
Mas Duran. Hora: 12h.

Música familiar. Wimoweh, de la Cia. 
L’Auditori. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 3,5 euros.

3 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de Rosa Rafecas. Hora: 19.30h. Lloc: 
Kursaal (veure pàgina 24).

Vetllada poètico-musical. Nova sessió 
del cicle “Coses que passen”, amb el 
títol Aismalibar S.A. Hora: 20h. Lloc: 
Kursaal. 

6 l divendres
Marató. De donacions de sang. Hora: De 
9 a 14h i de 15 a 21h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organitza: Banc de Sang i Teixits.

7 l dissabte
Espectacle. Clown al carrer, de la Cia. 
Katraska. Hora: 12h. Lloc: plaça Lluís 
Companys (veure pàgina 17).

Inauguració. Del CEIP Mas Rampinyo. 
Hora: 12h.

Cinema. Forasters, de Ventura Pons. Hora: 
19 i 22h. Lloc: Auditori. Preu: 4 euros.
Sortida. Excursió nocturna a Reixac amb 
el títol “A la recerca de l’equilibri perdut”. 
Hora: 19h. Sortida: CEIP El Turó. Organit-
zen: AMPA i ADF. 

Espectacle. España en directo, del grup 
de teatre Sayuc, de Can Cuiàs, i sopar de 
germanor. Hora: 19h i 21.30h. Lloc: Abi 
(Reserves als tlf. 935 758 705 ó 629 067 
507).

8 l diumenge
Montcada Camina. Passejada per la 
Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt. Hora: 8.30h. Lloc: Col·legi La 
Salle (més informació 679 261 707).

Mural. Commemoratiu del Dia Interna-
cional de la Dona. Hora: 11h. Lloc: Da-
vant de l’escola La Salle. Organitza: Abi i 
Assemblea de Joves.

9 l dilluns
Presentació. De les conclusions de les 
excavacions arqueològiques al jaciment 
Les Maleses. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organitza: Museu Municipal.

12 l dijous
Xerrada. Sobre el càncer de pulmó. 
Hora: 18h. Lloc: Auditori. Organitza: 
Secció local de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer.

Presentació. De l’Any Europeu de la In-
novació i la Creativitat a càrrec de Maria 
Badia, parlamentària europea. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

13 l divendres
Xerrada. Posa’t en On: Oci alternatiu. 
Hora: 19h. Lloc: Espai Jove CanTauler.

Xerrada. Guerra civil i repressió fran-
quista, amb els historiadors Òscar Here-
dia i M. del Puerto Muñoz. Hora:19.30h. 
Lloc: Cafè de Montcada. Organitza: Abi, 
Cercle Cultural i Assemblea de Joves.

Dia Internacional 
de la Dona
‘Clown al carrer’
7 de març, 12h a la plaça 
Lluís Companys.

(veure la resta d’actes a la 
pàgina16)

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

27 28 1

6 7 83 4 52

109

J.Vila Pardo Pardo

Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

RivasE.Relat V.Nieto J.RelatGuix

11 1312
Duran Duran

14 15

març

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

Exposició de fotografi es 
del Carnaval 2009
Fins al 15 de març

 EXPOSICIÓ 
 ARTECONTRAGUERRA 
 del grup Austral
 Fins al 29 de març

Kursaal

Exposició de pintura 
de Rosa Rafecas
3 de març, 19.30h
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

WIMOWEH
de la Cia. L’Auditori
1 de març, 12h 
Preu: 3,5 euros

Agenda

 CINEMA
 FORASTERS
 de Ventura Pons
 7 de març, a les 19h i 22h
 Preu: 4 euros
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CARNAVAL 2009

La nova biblioteca 
s’inaugurarà el 28 de 
març PÀG. 23

El Kursaal acollirà una 
mostra de pintura 
de Rosa Rafecas PÀG. 24

Prop d’un miler de persones va 
desfi lar pels carrers de Montcada 
i Reixac el 21 de febrer en l’acte 
central de Carnaval, la Rua 2009, 
on va tornar a sorprendre l’espec-
tacularitat de les comparses de 
l’Associació de carnaval Grup En-
dansa i l’Associació Escènica Jyms. 
Els 130 components del grup de 
l’Escola de Dansa Eva Nieto van 
lluir unes disfresses inspirades en 
les danses típiques de l’illa indo-
nèsia de Bali i les seves màscares 

rituals. Per la seva banda, els 96 
membres de la comparsa del gim-
nàs de Can Sant Joan van fer el 
seu particular homenatge al món 
del rock amb un vestua ri vistós i 
una estètica moderna. També cal 
destacar la comparsa de la Salle 
Conect@, amb 116 participants, 
que recreava la civilització dels 
inques, i la d’April School of En-
glish que, amb el títol Ready, stea-
dy...ascot, reproduïa els vestuari de 
les carreres de cavalls angleses.La 
Rua també va incorporar quatre 

comparses de nova creació, les 
dels centres cívics de Terra Nostra 
i la Ribera, la del Grup de joves 
de La Unió i la de Bolívar Rock 
(veure pàgina 22). 

El regnat de Carnestoltes. Els actes 
del Carnaval van començar el 19 
de febrer, Dijous Gras, amb l’ar-
ribada del Rei Carnestoltes, que 
va presentar la seva nova cort a la 
plaça de l’Església. L’acte va anar 
a càrrec dels alumnes del taller de 
teatre de la Regidoria de Cultura 

i el grup d’animació Xip Xap. El 
22 es va fer el ball infantil, amb 
el grup Amadeus & Cia, que va 
aplegar més de 150 persones a 
la plaça de l’Església. El concurs 
de sardines va comptar amb una 
trentena de creacions, les millors 
de les quals van ser premiades pel 
Rei Carnestoltes el 25, durant l’ac-
te d’arribada de la Quaresma, que 
va tornar a aplegar un nombrós 
públic. Les sardines guanyadores 
formen part de l’exposició sobre 
el Carnaval 2009 que es pot visi-

tar a la Casa de la Vila fi ns al 15 
de març. La regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), ha destacat 
que “a pesar de la crisi, la gent 
no ha perdut l’entusiasme ni les 
ganes de participar a la Rua, 
que estat igual de lluïda o més 
que altres anys”. Pel que fa als 
barris, desenes de persones van 
participar a la Rua de Can Cuiàs, 
el 20 de febrer, i el 22, a la festa del 
Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina, que va premiar les millors 
disfresses. 

Laura Grau | Montcada

Les comparses de Jyms i Endansa tornen a sorprendre el públic montcadenc per l’espectacularitat de les disfresses i la posada en escena

Un miler de persones desfi la a la Gran Rua
L’Associació de Carnaval Grup Endansa va tornar a sorprendre el públic de Montcada i Reixac amb unes disfresses espectaculars inspirades en l’estètica dels ballarins de Bali (Indonèsia) i les seves màscares rituals | SANTI ROMERO
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El Grup de Joves de La Unió, els centres cívics de Terra Nostra i La Ribera i el grup Bolívar Rock han desfi lat per primera vegada

La Rua incorpora quatre noves comparses

La crisi no ha afectat la participa-
ció a la Rua de Carnaval 2009. Si 
bé hi ha comparses que aquest any 
no s’hi han apuntat, se n’han creat  
de noves, concretament quatre. 
La més nombrosa és la del Grup 
de Joves de La Unió de Mas Ram-
pinyo que, amb un total de 121 
persones, va recrear els entranya-
bles personatges del còmic Astè-
rix i Obèlix. L’Esplai Centre Cívic 
L’Alzina, amb 65 participants, va 
debutar a la Rua amb la disfres-

sa de barrufets. La comparsa del 
Centre Cívic La Ribera, amb 53 
components, va estrenar-se amb 
el nom La baralla màgica. I, per pri-
mera vegada, un grup de música 
–Bolívar Rock– va participar a la 
Rua amb música en directe i con-
vertit en Els Pirates del Rock. 

Altres propostes. Casualment tam-
bé anaven disfressats de pirates els 
membres de l’Esplai Sesa. Amb el 
títol Cau sobre rodes, l’Agrupament 
Escolta el Turó va sortir al carrer 

amb bòl·lids d’autofabricació de 
divertits dissenys. L’Espai Jove 
Can Tauler va viatjar a l’època 
medieval en la versió humorística 
d’Els cavallers de la taula quadrada. 
La Peña Los Carrozas, amb 47 
persones, va retre homenatge al 
món de l’agricultura amb Las Se-
gadoras. La Rua també va comptar 
amb una representació de 26 per-
sones de Can Cuiàs amb la com-
parsa Mil·lenium i amb una carros-
sa de l’oest americà del Centre 
Comercial El Punt.

Laura Grau | Montcada l’apunt

La comparsa de l’Associació 
de Carnaval Grup Endansa, 
amb la disfressa de ballarins 
balinesos, es va endur el pri-
mer premi com a carrossa i 
com a comparsa de la Rua de 
Mollet, que va tenir lloc el 22 
de febrer. Per la seva banda, 
l’Associació Escènica Jyms, 
amb la disfressa Rock Fu-

rious, també va ser premiada 
a Sabadell, amb el primer pre-
mi com a comparsa i el segon 
com a carrossa. Els dos grups 
s’han convertit en un referent 
de la Rua de Carnaval entre 
el públic montcadenc, que 
any rere any espera amb cu-
riositat amb quina disfressa el 
sorprendrà | LG

Endansa i Jyms, premiades al Vallès

El Grup de Joves de La Unió va debutar a la Rua 2009 amb una recreació dels personatges del còmic ‘Astèrix i Obèlix’ | FOTOS: SANTI ROMERO A dalt, la comparsa del Centre Cívic La Ribera i, abaix, la de l’Esplai del Centre Cívic L’Alzina

La Salle Conect@, amb 116 persones, va recrear l’imperi dels inques ‘Els pirates del rock’ del grup Bolívar Rock L’April School of English va reproduir les curses de cavalls angleses La comparsa de Can Cuiàs ‘Mil·lenium’
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Més fotos del Carnaval, a
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L’Abi substitueix 
el sopar literari 
per una vetllada 
més informal

L’Abi ha decidit substituir el tra-
dicional sopar literari del Premi 
de Narrativa Curta Domingo 
Fins, previst el 28 de febrer, per 
un acte més informal amb l’ob-
jectiu “d’obrir-lo a més perso-
nes i adaptar-nos als temps de 
crisi”, explica el president, Mi-
quel Àngel Gràcia. A la primera 
part es farà públic el veredicte de 
la 13a edició del certamen, que 
ha rebut 25 relats, i a la segona, 
hi haurà un bufet lliure ame-
nitzat amb música en directe. 
“Creiem  que així serà més àgil 
i evitarem que l’acte s’allargui 
excessivament”, ha afegit Grà-
cia. El preu de l’entrada és de 20 
euros i no cal reserva.

Canvis al jurat. Enguany el ju-
rat també ha canviat respecte 
anteriors  edicions i ja no compta 
amb els escriptors Mercè Com-
pany i Jordi Boladeras, els subs-
titueixen Teia Compte i l’escrip-
tor Carlos Peramo. La resta són 
Elisa Riera, Montse Madurell i 
Neus Vinyals. En la modalitat 
juvenil només han participat dos 
autors, fet que podria fer que el 
jurat declarés deserta la convoca-
tòria. D’altra banda, amb motiu 
del Dia de la Dona, el 8 de març 
l’Abi farà un mural commemora-
tiu davant de l’Escola La Salle –a 
la façana del riu– a partir d’un 
poema de Maria Mercè Marçal 
(11h). En l’acte col·labora l’As-
semblea de Joves de Montcada.

Ja s’ha fet pública la data de la 
inauguració ofi cial de la Biblio-
teca Central Urbana Elisenda 
de Montcada: el 28 de març. El 
Consistori ha anunciat que està 
prevista l’assistència del president 
de la Generalitat, José Montilla. 
Mentrestant el personal del nou 
equipament del Pla d’en Coll, 
format per deu persones, treba-
lla intensament en la distribució 
del fons bibliogràfi c als prestat-
ges. Entre les caixes de llibres, 
alguns operaris ultimen les tas-
ques de col·locació del mobiliari i 
d’adequació del sistema elèctric.

Fons bibliogràfi c. El gruix del fons 
de la biblioteca del carrer Montiu 

–al voltant de 22.000 llibres i do-
cuments– ja es troba a les noves 
instal·lacions després de la fase 
d’activació del sistema antifurts. 
També ha arribat la dotació bà-
sica que assigna la Diputació de 
Barcelona a les biblioteques de 
nova creació. Segons la direc-
tora de la nova biblioteca, Nú-
ria Camps “quan obrim por-
tes comptarem amb prop de 
40.000 documents, entre llibres 
i altres suports”. 
La biblioteca, juntament amb el 
Teatre Municipal, confi guren la 
segona fase del complex en el que 
està integrat Montcada Aqua, 
amb la piscina i les instal·lacions 
esportives. L’equipament disposa 
d’un  espai de 2.300 m2. 

La inauguració ofi cial 
es farà el 28 de març

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

Laura Grau | Pla d’en Coll

El personal de la nova biblioteca, treballant en la col·locació del material | SANTI ROMERO

L’Auditori acollirà fi ns al 29 
de març l’exposició Artecontra-
guerra, una mostra col·lectiva 
de pintura, fotografi a i escul-
tura impulsada per 7 artistes 
llatinoa mericans, agru pats sota 
el nom de Grupo Austral. Dan-
te Bertini, Horacio Elena, Fer-
nando Molina, Jaime Rivera, 
Jorge Sarraute, Héctor Zampa-
glione i Guillermo Cendagorta 
van ser presents a l’Auditori en 

l’acte d’inauguració –fet el 24 
de febrer–, que també va comp-
tar amb la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU). Molina 
va destacar que l’exposició no 
pot deixar ningú indiferent: 
“Hi ha refl exió, però també 
drama, angúnia, dolor, tor-
tura.., no és una mostra fàcil 
de veure perquè és un clam 
contra la barbàrie”, va expli-
car l’autor | LG

Està previst que a l’acte assisteixi el president de la Generalitat

Un clam contra la barbàrie

Els set artistes del grup Austral van posar a l’Auditori durant l’acte d’inauguració | P.ABIÁN

Laura Grau | Redacció

EXPOSICIÓ

Set artistes plàstics llatinoamericans refl exionen sobre la guerra
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El grup treu els seus fans al carrer 
per a la gravació d’un nou videoclip
‘Via Mandarina’ va sortir al mercat el 23 de febrer i es pot descarregar des del web del conjunt

LA PEGATINA

L’enregistrament del vídeoclip de 
la cançó Alosque, el primer single 
del nou disc de La Pegatina, Via 
Mandarina, va atraure una qua-
rantena de voluntaris, la majoria, 
gent jove, que va prendre part a 
la gravació –feta el 15 de febrer–
ballant una coreografi a que prè-
viament s’havien de preparar vi-
sualitzant un video de Youtube. 

“Estem molt agraïts a la gent 
que ha vingut desinteressada-
ment a col·laborar amb  nosal-
tres”, va destacar Rubén Sierra, 
líder de La Pegatina. El grup 
va escollir la plaça de l’Església 
perquè “és un espai obert, que 
ens permet moure’ns i està a 
Montcada”.
El nou treball, que va sortir al 
mercat el 23 de febrer, es pot 

comprar a qualsevol botiga de 
discos de Barcelona i a Montca-
da, al Rebost de l’Àpat (Major, 
77) al preu de 8 euros. També 
es pot descarregar gratuïtament 
des del seu web. Via Mandarina 
consta de 14 temes i conté col-
laboracions de D’Callaos, El 
Puchero del Hortelano, l’Always 
Drinking Marching Band i La 
Limoncello. 

Silvia Díaz | Montcada

Rosa Rafecas, veïna de Can Sant 
Joan més coneguda com la Rosita 
o la Rosó– inaugura una exposició 
de pintura al Kursaal el 3 de març 
(19.30h). Rafecas va començar a 
pintar roba al Casal Ramon Balsa-
lobre –actual Escola d’Adults–, on 
va passar de ser alumna a profes-
sora de pintura. Com a voluntària 
de Càritas va començar a pintar a 
l’oli, tècnica que va perfeccionar en 
una escola de Mollet. Actualment 
fa classes al Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina. Li fa especial 
il·lusió exposar al Kursaal | LG

Rosa Rafecas exposarà al Kursaal
EXPOSICIÓ

La montcadenca imparteix classes de pintura als usuaris del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina

La plaça de l’Església es va omplir de gent jove per col·laborar en la fi lmació del segon videoclip de La Pegatina | SILVIA DÍAZ

> Teixidó, en concert
El pianista montcadenc Francesc 
Teixidó i el violoncel·lista romanès 
Gheorghe Motatu van oferir un 
recital de música clàssica el 15 
de febrer a l’Auditori, davant una 
setantena de persones. Durant la 
primera part, Teixidó i Motatu van 
recordar els clàssics i, a la segona, 
van presentar les seves creacions: 
Teixidó va executar el seu Nocturn i 
Motatu el Cant de dolor i Pavana al 
poeta Robert Isac. Al llarg del con-
cert, els artistes van tocar peces de 
manera individual alternades amb 
els duets. L’acte va fi nalitzar amb 
l’Allegro de Beethoven | SD

‘Míting’ proposa una nova 
manera de fer política
Els televisius Àlex Casanovas i Santi Ibáñez protagonitzen l’obra

Un dels temes preferits de Rosa Rafecas a l’hora de pintar són les fl ors | SANTI ROMERO

Àlex Casanovas i Santi Ibàñez, en una escena de la comèdia ‘Míting’ | JAUME SOLÉ

Els actors Santi Ibáñez i Àlex 
Casanovas –molt coneguts per 
la seva participació a la popular 
sèrie de TV3 El cor de la ciutat– 
donen vida a dos individus que, 
decebuts amb la política catala-
na, decideixen fundar un partit 
polític i un original programari. 
Aquest és l’argument de Míting, 
la primera obra per a adults i 
professional que es representa 
al Kursaal (el 28 de febrer, a les 
21h). “Enfront del descontent 

de l’electorat respecte als polí-
tics, Míting proposa una ma-
nera de fer política diferent, 
on no cal desacreditar l’altre 
per guanyar vots ni fugir de les 
preguntes incòmodes”, expli-
ca Casanovas. Amb grans dosis 
d’humor negre i humor absurd, 
l’obra s’articula a partir dels so-
breentesos i de la complicitat en-
tre els actors i la platea. L’espec-
tacle, dirigit per  Pere Planella, va 
ser estrenat a la darrera edició de 
la Fira de Tàrrega.

Laura Grau | Redacció

SILVIA DÍAZ
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el retro-visor
Jaume Aregall

Fundació Cultural

Als anys quaranta la celebració del Carnaval es va prohibir, mentre es potenciaven les festivitats religioses
La distorsió de la cultura al llarg 
del franquisme també va afectar el 
Carnaval. Durant la Guerra Civil, el 
govern general dels militars alçats 
publica al BOE del 5 de febrer de 
1937 l’ordre segons la qual “en 
atención a las circunstancias ex-
cepcionales por las que atraviesa el 
país, momentos que aconsejan un 
retraimiento en la exteriorización  de 
alegrías internas [...] se ha resuelto 
suspender las fi estas de carnaval”. 

Si bé els fets tràgics de la guerra 
fan  aconsellable la seva suspen-
sió, un cop fi nalitza sembla lògic el 
seu restabliment. Però el règim de 
Franco, preocupat per articular un 
nou calendari festiu més pròxim als 
postulats del catolicisme, instaura 
festivitats religioses i en suprimeix 
d’altres de caire més mundà, com 

el Carnaval. Així, el 12 de gener de 
1940, el BOE recull “la prohibición 
absoluta de la celebración de tales 
fi estas”.
A Montcada i Reixac, prohibicions 
a banda, els primers anys de la 
postguerra constitueixen un parèn-
tesi important pel que fa a la ce-
lebració. Més endavant, coin cidint 
amb la consolidació del règim, les 
restriccions se suavitzen. A principi 
dels anys 50 del segle passat tenim 

constància que a l’Abi, sota la pre-
sidència de Josep Ventura (1952-
1955), se celebra el Carnaval amb 
concurs i balls de disfresses. Cor-
respon a aquest període la fotogra-
fi a amb els membres del jurat de la 
festa del 1953: drets, i d’esquerra a 
dreta, Lluís Cunill, el mestre Sr. Cla-
ramunt i el Sr. Puig, barber; i asse-
gut, Jaume Avellana, actor montca-
denc de l’època, de nom artístic J. 
Avellán. També d’inicis dels 50 és la 

fotografi a de la persona disfressada 
de rellotge, en un dels balls de Car-
naval celebrat a l’Abi. Entre l’esfera 
i la campana li queden al descobert 
només els ulls. De ben segur que la 
disfressa se la va haver de col·locar 
dins el local de l’Abi i no pas a fora: 
als anys 50, malgrat que es perme-
tia anar disfressat pel carrer, estava 
prohibit cobrir-se la cara amb màs-
cares o antifaços per por d’atacs a 
les autoritats.

Quan portar màscara era delicte

Aquest fou el jurat del concurs de disfresses del 1953, a l’Abi | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

Coincidint amb la 
consolidació del 
règim, se suavitzen 
les restriccions

Disfressa de rellotge a l’Abi | ARXIU J.A

Presentació 
de les noves 
troballes fetes
a Les Maleses
El Museu Municipal presentarà 
el 9 de març a la sala institucio-
nal de la Casa de la Vila (19h)
les conclusions defi nitives de la 
darrera campanya arqueològica 
feta l’estiu passat al jaciment ibè-
ric Les Maleses, a la Serralada de 
Marina. La presentació anirà a 
càrrec de la directora del Museu, 
Mercedes Durán, l’arqueòloga 
Gemma Hidalgo i el director del 
Parc de la Serralada de Marina, 
Lluís Velasco | LG

Nova edició del 
taller de cuina 
per a infants
Els dies 9, 16, 23 i 30 de març es 
farà una nova edició del taller de 
cuina que organitza la Regidoria 
de Cultura per a nens a partir 
de 5 anys. Les classes es faran 
al Kursaal de Can Sant Joan els 
dilluns de 17.30h a 19h i el preu 
és de 30 euros. En aquesta oca-
sió els nens aprendran a farcir 
pastissos i a preparar trufes de 
xocolata, pizza tropical i un drac 
de pa de Sant Jordi | LG
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Li preocupa la situació de l’equip 
a la classifi cació?
En absolut, no crec que tingui pro-
blemes per salvar-se. Ens queda 
un partit ajornat i ara tenim un ca-

lendari més assequible. Segur que 
sortirem dels darrers llocs.
S’imaginava a principi de tempo-
rada que serien antepenúltims?
La veritat és que no. Érem consci-
ents que fèiem un equip molt jove i 
pensàvem que estaríem de meitat 
de la taula cap amunt. Enguany, 
el nivell de Primera A ha crescut 
molt. Tenim qualitat, però falta ex-
periència.
Perilla el càrrec del tècnic?
‘Pati’ ho està fent molt bé. És into-

cable, estem molt contents amb ell 
i seguirà fi ns al fi nal de la tempora-
da. Ho ratifi quem en el seu càrrec 
i això no vol dir que d’aquí a dos 
dies el fem fora, com sol passar.
L’entrenador sempre diu que fal-
ta un referent a dalt. Faran fi txat-
ges?
No ho crec, perquè ara és difícil 
trobar un jugador que marqui les 
diferències. Confi em en el potenci-
al de la nostra plantilla per superar 
aquesta situació | SA

La UE Sant Joan
entra en crisi amb tres 
derrotes seguides PÀG. 27

Primera ensopegada del 
Valentine després de set 
triomfs consecutius PÀG. 28

>Esports

El Game’s Gallery Montcada 
segueix sense aprovar la seva 
assignatura pendent d’aquesta 
temporada: la falta d’encert de 
cara a gol, que novament li ha 
impedit retrobar-se amb la vic-
tòria a les dues últimes jornades. 
El conjunt montcadenc, que no 
venç des del passat 13 de desem-
bre contra l’Olímpic La Floresta, 
només ha aconseguit sumar un 
punt: va ser contra el Santvicentí 
(2-2) en el matx disputat el dia 
21 a la pista coberta municipal ja 
que el pavelló Miquel Poblet es-
tava ocupat amb la celebració del 
Carnaval. A la jornada anterior, 
els homes de José María Borbón 
‘Pati’ van perdre de forma clara 
per 5-2 a la pista del Corbera. 

Aquests resultats han enfonsat 
una mica més l’equip als llocs de 
descens del Grup Sisè de Prime-
ra Nacional A, on es troba a la 
penúltima posició amb 21 punts, 
empatat amb el Construcciones 
Ramon Ferrer. Malgrat la difícil 
situació a la taula, la directiva i 
el cos tècnic confi en plenament 
en la plantilla per sortir de la 
zona perillosa. “Ens falta un 
parell de resultats positius per 

remuntar el vol i començar a 
sortir de la cua”, ha indicat el 
tècnic. De fet, sorprèn la classi-
fi cació del club local tenint en 
compte que és el tercer equip 
menys golejat de la lliga. “No 
estem treballant malament i 
en defensa som un equip molt 
seriós. Crec que només ens cal 
una mica més d’encert de cara 
a la porteria contrària i tenir 
més confi ança en nosaltres 
mateixos”, ha dit ‘Pati’, qui ha 
reconegut que a l’equip li falta 
un referent a dalt. 
El Game’s Gallery Montcada 
té un partit vital per retallar di-
ferències el dia 28 a casa contra 
l’Escola Pia de Sabadell –a la 
zona mitjana de la classifi cació– 
en el matx ajornat el 25 de gener 
pel fort vent. El derbi vallesà tin-
drà lloc al pavelló Miquel Poblet 
en l’horari habitual de joc del 
conjunt local (18h). 

Sílvia Alquézar | Redacció

El Game’s Gallery continua sense 
conèixer la victòria per falta d’encert

‘Pati’: “Ens falta un 
parell de resultats 
positius per sortir de la 
zona de descens” Entrevista. “Pati és intocable, seguirà fi ns a fi nal de la temporada”

<<

Elies Lorda
Secretari tècnic 
del CFS Montcada

HANDBOL

El sènior masculí del CH La 
Salle ha obtingut la classifi cació 
matemàtica per a la fase d’ascens 
gràcies als seus últims tres 
triomfs consecutius. Els locals 
van vèncer el Sarrià (32-31) en 
un matx ajustat però dominat de 
principi a fi  gràcies a les aturades 
del porter Juan Galán i els gols 
de la primera línia. A la jornada 
següent, La Salle va sortir amb 
les piles carregades a la pista del 
Cardedeu aconseguint avantat-
ges de quatre gols a la primera 
part. A la represa, el Cardedeu 
va empatar a falta de tres minuts 
del fi nal, però els montcadencs 
van millorar la defensa i van 
acabar guanyant per 29 a 32. 
Els lassal·lians continuen líders i 
el 28 de febrer clouran la prime-
ra fase amb un atractiu partit al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
Llagostera. “Continuem en la 
bona línia i ara volem guan-
yar el Llagostera per mante-
nir-nos invictes a casa i entrar 
a la segona fase amb dos punts 
més”, ha explicat l’entrenador, 
Dídac de la Torre.

Femení. La Salle ISTE va sumar 
la primera victòria a Primera Ca-
talana amb el Molins de Rei B. 
Les locals es van imposar per 26 
a 23 a un rival que venia amb tan 
sols set efectives i sense portera. 
A la jornada següent, les mont-
cadenques no van jugar contra 
el Tarragona, que va ajornar el 
partit per falta de jugadores. El 
matx es jugarà el 7 de març.

El Game’s Gallery només va poder treure un empat al darrer matx a casa | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció
Els montcadencs es troben a la penúltima posició del Grup Sisè després d’haver sumat només un punt als dos darrers partits

FUTBOL SALA. PRIMERA A

La Salle obté el 
passi per a la 
fase d’ascens
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Tot i que encara gaudeix de sis 
punts d’avantatge sobre la plaça 
de promoció de descens, els dub-
tes sobrevolen Can Sant Joan a 
les últimes setmanes. Els homes 
de ‘Cuqui’ no acaben d’aixecar el 
cap a les darreres jornades i han 
encaixat tres derrotes consecuti-
ves que han deixat en evidència 
diversos mals que es venen repe-
tint amb massa freqüència.
El desplaçament a Pomar era 
l’idoni per trencar la mala ratxa 
i enfonsar encara més l’equip 
badaloní, incrustat des de fa 
setmanes a la zona de descens.
En un ambient exageradament 
hostil i amb un àrbitre clarament 
intimidat, la Unió no va estar a 

l’alçada i va veure com el mar-
cador refl ectia un contundent 
4-0 avançada la segona part. Les 
dues expulsions patides van ser 
un atenuant i, com a mínim, en 
el tram fi nal del matx, tot i la 
seva inferioritat, els de ‘Cuqui’ 
van maquillar el marcador  amb 
dos gols de De la Torre, de pe-
nal, i Ezequiel Mora (4-2).

Matx ajornat. El 21 de febrer es 
va poder veure un partit ben di-
ferent, tot i que el resultat va aca-
bar sent idèntic: derrota per dos 
gols i dos homes que van veure 
la targeta vermella. Era el partit 
corresponent a la divuitena jor-
nada davant del Vilassanès, que 
es va ajornar pel temporal de 

vent. El Sant Joan va dominar 
el partit, però l’expulsió d’Abdul 
iniciada la segona part el va des-
centrar i, fi nalment, va acabar 
perdent amb justícia.

S’exhauria el temps afegit al To-
rrent de Llops de Martorell i una 
pilota penjada pel conjunt local 
va acabar, després d’una sèrie de 
rebots, estavellada al pal dret de la 
porteria d’Àlex Huguet. Encara 
amb l’ai al cor, el CD Montcada 
celebrava un triomf que, minuts 
abans, semblava a la butxaca. 
De fet, si algú només hagués vist 
els primers 75 minuts del partit 
contra el Martorell, mai s’hagués 
cregut que els verds van acabar 
patint per confi rmar la victòria 
(1-2). Aquesta és la dinàmica del 
conjunt local a la segona volta, 
capaç de fer el millor i el pitjor 

en espais de temps d’allò més re-
duïts. Al camp del cuer, els de la 
Ferreria van desplegar el seu fut-
bol de combinació, un joc vistós 
que va desembocar en dos gols 
de Cristian des de fora de l’àrea, 
iniciada la segona meitat, i en un 
torrent d’ocasions –amb dues pi-
lotes al pal incloses– que hagues-
sin pogut col·locar un marcador 
d’escàndol. Una pilota perduda 
al mig del camp, però, combina-
da amb l’absència momentània 
per lesió de Jose a la banda dre-
ta, va propiciar el gol dels locals 
i un setge fi nal sobre la porteria 
d’Huguet que va convertir en 
etern el fi nal del matx.

Derrota a casa. El 22 de febrer, 
no hi va haver manera de cap-
girar el gol inicial del Poble Sec 
(0-1), que al fi nal se’n va endur 
el triomf. L’equip va reaccionar 
amb força en el tram fi nal del pri-
mer període, però no va trobar 
el camí de la porteria rival, ni tan 
sols des dels onze metres, ja que 
Paco Tamudo va errar una pena 
màxima. La desfeta, combinada 
amb la confi rmació de l’empat 
a dos en el partit ajornat contra 
el Peralada –els tres minuts que 
faltaven es van jugar el dia 19– 
situa els verds desens, amb un 
matalàs de nou punts per sobre 
de la zona de perill. 

César Sánchez | Martorell

El CD Montcada no s’acaba de defi nir 
sent un equip amb múltiples cares
Els verds treuen tres punts de Martorell, però s’estavellen a casa davant del Poble Sec

FUTBOL FEMENÍFUTBOL. PRIMERA TERRITORIALSEGONA TERRITORIAL

La Unió s’apropa de nou als llocs de 
risc amb tres derrotes consecutives

César Sánchez | Redacció

L’equip ja fa cinc setmanes que no guanya i només ha sumat un punt a la segona volta

L’àrbitre suspèn 
el Polvoritense 
Santa Maria 

L’EF Montcada 
suma dos 
triomfs seguits

El Sant Joan viu un mal moment | S. ROMERO

Abans del partit contra el Poble Sec, el CD Montcada va retre un petit 
homenatge a quatre jugadors històrics del club, que durant diverses 
temporades van ser els capitans de l’equip verd. Els llegendaris Miquel 
Huguet –davanter entre el 1948 i 1953– Joan Marias –central entre el 
1955 al 1967– Fernando Ruiz ‘Candi’ –també central entre el 1959 i 
el 1970– i Josep Gómez ‘Pitu’ –un altre central que va militar a l’entitat 
local del 1966 al 1974–, van sortir a l’inici del matx al terreny de joc 
on van rebre l’ovació de l’afi ció i es van fer una foto amb la plantilla. 
Els quatre –a la foto d’esquerra a dreta Pitu, Huguet, Marias i Candi– 
són alguns dels protagonistes recollits al llibre sobre la història del CD 
Montcada titulat Sang verda, escrit pels periodistes Rafa Jiménez i Lluís 
Maldonado que es presentarà públicament el 3 d’abril | SA

> Homenatge a quatre jugadors històrics
LLUÍS MALDONADO

L’equip femení de l’EF Montcada 
ha aprofi tat dos partits consecutius 
a casa per sumar sis punts d’or. A 
la darrera jornada, les montcaden-
ques van superar el cuer del seu 
grup, el Base Vicremei de Vic, per 
un ajustat 3 a 2. Les noies d’Antonio 
Moya van fer una gran primera 
meitat, aconseguint un avantatge 
de dos gols, obra de Ronie i Pili. 
A la segona, el Base Vicremei es va 
llançar a l’atac i va igualar el mar-
cador al minut 82. A dos minuts 
del fi nal, però, va arribar el gol de 
la victòria local gràcies a un cop de 
cap de Laura. “Hem sumat tres 
punt importants perquè la si-
tuació a la part baixa de la taula 
està molt igualada”, ha dit Moya. 
La setmana anterior, l’EF Montca-
da va guanyar el CE Sabadell, un 
rival directe, per 4 a 3 | RJ

L’àrbitre del matx entre el Pol-
voritense i el Santa Maria, co-
rresponent a la jornada 21, va 
suspendre el partit al minut 82 a 
causa de les protestes de la ban-
queta barcelonina –que fi ns i tot 
va entrar al terreny de joc– quan 
els montcadencs guanyaven per 
1-2. Ambdós clubs consideren 
que l’actuació de l’àrbitre va ser 
dolenta, tot i que el tècnic de Te-
rra Nostra, José María Esquerda 
‘Tete’, creu que les seves deci-
sions van perjudicar més el seu 
equip “perquè ens va anul·lar 
un gol clar i no ens va xiular 
un penal”. El Santa Maria ha 
demanat al Comitè de Competi-
ció que ja no s’hagin de jugar els 
minuts que resten. A la jornada 
anterior, el club local va vèncer 
el PB Sant Martí per 4-2 | RJ

FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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El Club Shi-kan Montcada ha 
obtingut uns excel·lents resul-
tats al Campionat de Catalun-
ya de karate en la modalitat de 
combat, disputat a Cornellà el 
21 de febrer. El més destacat 
de l’expedició local va ser José 
María Castillo, que va guanyar 
la medalla d’or a la categoria de 
més de 84 quilos. Per la seva ban-
da, l’entitat montcadenca també 
va sumar dos pòdiums més acon-
seguits per les karateques Silvia 
Muñoz i Marta García, que van 
acabar en tercera posició a les 

categories de menys de 50 i 55 
quilos respectivament. 
D’altra banda, José M. Castillo i 
l’entrenador del Shi-kan, Miguel 
Franco, participaran com a mem-
bres de la selecció catalana al tor-
neig internacional que tindrà lloc 
a Marsella (França) el pròxim 28 
de febrer.
A banda, els karateques Marc 
Rodríguez i David Bermejo com-
petiran el mateix dia al Cam-
pionat Universitari de combat 
sènior, que es disputarà a les 
instal·lacions de la Universitat de 
Barcelona.

Al Valentine Montcada no li va 
anar massa bé la seva jornada de 
descans i no va poder sumar da-
vant l’Sferic de Terrassa la seva 
vuitena victòria consecutiva. El 
tècnic de l’equip montcadenc, 
Miquel Àngel Cortón, era cons-
cient de la perillositat en atac dels 
egarencs des de la línia exterior 
i, precisament, aquesta va ser la 
clau de la derrota. El conjunt vi-
sitant va sortir amb molta força a 
la pista i en els seus quatre primers 
atacs va aconseguir tres triples, 

deixant el marcador amb un pre-
ocupant 0 a 11. El Valentine, que 
va estar espès en defensa i en atac, 
sempre va anar a remolc davant 
l’espectacular encert dels visitants. 
El primer quart va acabar amb la 
victòria de l’Sferic per 14 a 27, que 
va ampliar el seu avantatge al fi nal 
de la primera meitat amb un clar 
28 a 51. A la segona meitat, l’Sferic 
va baixar el seu nivell encistellador 
i això ho va aprofi tar el Valentine 
per donar més resposta als dos úl-
tims quarts, tot i que la remuntada 
mai es va veure factible. 

“Potser hem estat massa con-
fi ats. Aquest equip ha de treba-
llar molt en cada partit per po-
der guanyar. Cal posar atenció i 
tensió en cada matx. Aquest és 
el missatge que sempre hem do-
nat, tant quan hem guanyat set 
partits consecutius i ara que hem 
perdut”, ha explicat Cortón. 
D’aquí a dues setmanes, els mont-
cadencs tindran un complicat par-
tit a casa contra el Castellbisbal, 
que lidera el grup amb només tres 
derrotes, després de visitar la pista 
del CB Olesa B.

BÀSQUET. PRIMERA CATALANA

L’Sferic deixa en set la ratxa de 
victòries seguides del Valentine
L’equip de Terrassa va enfonsar els montcadencs des de la línea exterior i va guanyar per 67 a 91

Rafa Jiménez | Redacció

Després de set victòries seguides, el Valentine va tornar a perdre un partit | SANTI ROMERO

José Castillo guanya la medalla d’or 
a la categoria de més de 84 quilos
Dues karateques més del Shi-kan, Marta García i Silvia Muñoz, obtenen el guardó de bronze

Sílvia Alquézar | Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young 
obté dos ors a 
l’Universitari

Els participants del Lee Young a l’Universitari amb el seu tècnic, José Santiago | LEE YOUNG

El Shi-Kan va fer tres pòdiums | SHI-KAN

en 2 minuts...

> Noves sortides de la Penya Barcelonista
La Penya Barcelonista Montcada i Reixac ja ha fet públic el calendari 
de sortides per aquest primer semestre de l’any. La primera excursió 
serà el 14 de març amb una escapada a les Borges Blanques on 
degustaran una cargolada. La tradicional sortida a Llançà per fer la 
sardinada serà el 18 d’abril. L’entitat prepara també, del 26 al 18 de 
juny, un viatge de cap de setmana, que encara no ha concretat | LM

> La UE Montcada segueix sense perdre
La UE Montcada es manté amb pas ferm al capdavant de la classifi -
cació de la Divisió d’Honor del Campionat de Catalunya per equips. 
A l’última ronda, el conjunt A, que segueix imbatut, va vèncer el Cer-
danyola per un clar 8-2 en el derbi vallesà que es va disputar al pa-
velló Miquel Poblet el 22 de febrer. El triomf li permet a l’equip local 
mantenir el lideratge amb 4 punts, empatat amb l’UGA, l’altre gran 
favorit per a la victòria fi nal juntament amb el Sabadell. Pel que fa a 
la resta de conjuts de la UE Montcada, el B és sisè, mentre que els C 
i D es troben a la cinquena posició d’un total de 10 participants | SA

> Activitats a la Penya Blanc-i-Blava
La seu de la Penya Blanc i Blava de Montcada i Reixac va acollir, el 
21 de febrer, la presentació del número 7 de la revista ‘23 perico’, 
a càrrec del periodista Ser-
gi Fidalgo. Deu dies abans, 
l’entitat va rebre la visita de 
Javi Márquez, jugador del 
planter del RCD Espanyol, i 
de Jordi Lardín, exfutbolista 
del club (foto). Tot dos van fer 
un repàs del present i el futur 
de l’equip | RJ/PA PENYA BLANC I BLAVA

KARATE. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE COMBAT

El Club Lee Young Montcada 
va guanyar dues medalles d’or 
al Campionat Universitari en la 
modalitat de tècnica, que es va 
disputar a Barcelona el 21 de 
febrer. Vanesa León i Alberto Jo 
Lee van quedar en primer lloc a 
les categories sèniors de 19 a 30 
anys. Rubén Bernal va acabar 
quart | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El lateral Josep Olivera intenta fer una jugada en atac | SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B

El segon equip del CH La 
Salle continua sense sumar 
cap victòria a la Segona 
Catalana. Sentenciats a ju-
gar la fase de permanència, 
els jugadors de Tesi Esco-
bosa van perdre un altre 
partit contra el BM Polinyà 
(27-34). L’1 de març, els 
lassal·lians, que només han 
sumat dos punts, clouran 

la primera fase amb una 
visita a la pista del Rubí 
A. A partir del 6 de març, 
començarà la part decisiva 
de la temporada amb la 
disputa de la fase de per-
manència. Molt hauran de 
millorar els montcadencs 
el seu joc, si volen evitar 
una de les sis posicions 
que provoquen el descens 
de categoria.

Núria Sánchez | Redacció

> L’EF Montcada, a prop del líder
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada encara 
manté opcions d’acabar líder del Grup Segon de la Sego-
na Territorial. Als dos últims partits, l’equip de José Luis 
Carrasco va sumar sis punts després de superar el Sant 
Andreu (6-1) i el Mobles Chencho (2-3). Ara mateix, el lí-
der, la Concòrdia, li treu deu punts als montcadencs, que 
han jugat tres partits menys. Pel que fa al conjunt juvenil, 
que també dirigeix Carrasco, va aconseguir un triomf de 
prestigi a la pista del líder, el CN Sabadell (1-4), i va su-
perar el Santvicentí (11-1) i manté les possibilitats de ser 
primer si guanya els dos matxs que té ajornats | SA

SANTI ROMERO

L’equip sènior femení de 
l’AE Elvira-La Salle con-
tinua sense guanyar al 
Grup Quart de la Tercera 
Categoria Catalana i ja 
acumula catorze derrotes 
consecutives –la seva única 
victòria de la temporada es 
va produir a la 5a jornada, 
disputada el 26 d’octubre. 
Les seves darreres derrotes 
van arribar a la pista de 
l’Alisos A (55-44) i a casa 
contra el Vilatorta (54-57). 
D’altra banda, el conjunt 
masculí de l’AE Elvira-La 
Salle es va imposar amb 

claredat al Cabrera B per 
88-66 en la dinovena jor-
nada del Grup Tercer del 
Campionat Territorial de 
Barcelona. El matx anteri-
or, contra el Tiana B a do-
micili, es va ajornar. 

Derrota del B. El segon 
equip masculí del club 
–que juga al Grup Segon 
del Campionat Territorial 
de Barcelona– va perdre 
contra el Manlleu B per 
63-80 en el matx disputat 
el dia 14. A l’última jorna-
da, es va ajornar el seu par-
tit a la pista del Parets B.L’equip femení de l’AE Elvira-La Salle no pot sortir de la cua | SANTI ROMERO

A partir del 6 de març, lluitarà per evitar el descens 

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs, 
tranquil a la 
zona mitjana

Triomf del 
sènior contra 
el Ronçana
El sènior masculí del CEB 
Can Sant Joan es troba 
la zona mitjana de la tau-
la, amb 24 punts. En el 
darrer matx disputat, el 
Montseny-Can Sant Joan 
va vèncer a la pista del 
Ronçana per 46 a 64. Pel 
que fa al sots-25, va perdre 
els seus dos darrers enfron-
taments contra el Solsona 
B (79-66) i l’Sferic Terrassa 
B (29-64) | SA

El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs va aconseguir un 
triomf vital contra el Prat 
(6-5) que li permet situar-se 
a la zona mitjana de la taula. 
A la jornada anterior, el con-
junt local va perdre contra 
la Llagosta per 8-5. Pel que 
fa al conjunt B, va treure un 
meritori empat a casa contra 
el líder destacat, La Con-
còrdia (3-3), i va vèncer el 
CMX 1904 per 4 a 2 | SA 

BÀSQUET

El primer equip masculí va superar el Cabrera B, mentre que el segon va perdre amb el Manlleu B

El sènior B es prepara per 
a la fase de permanència

El sènior femení acumula ja catorze 
partits consecutius sense guanyar
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L’equip Bar La Pastora ha 
aconseguit el primer lloc 
de la fase regular de la se-
gona edició de la lliga d’hi-
vern de futbol-7, que orga-
nitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
El campionat va acabar 
el 20 de febrer i el conjunt 
guanyador ha estat, amb 
36 punts, l’únic invicte de 
tota la competició.
Els set equips que han 
participat durant més de 
tres mesos a la lliga dis-
putaran, a partir del 27 de 
febrer, la fase de cloenda, 
que s’allargarà fi ns al 12 
de juny. La classifi cació fi -
nal sortirà de la suma dels 
punts de les dues fases. Els 
partits continuaran jugant-
se els divendres al vespre a 
l’estadi de la Ferreria. 
La primera fase de la lliga 
d’hivern ha consistit en 

una competició regular 
d’anada i tornada, amb un 
total de 12 jornades en les 
que sempre ha descansat 
un equip. 

Balanç de la fase d’obertura. 
Per sota del Bar La Pastora 
han quedat Syrtel, en sego-
na posició amb 24 punts; 
Los Dakoki, tercer amb 

21, i Catty, quart, amb 17. 
Han tancat la classifi cació 
La Brasa, amb 10 punts; 
Forbo, amb 8, i El lado Os-
curo, amb 6.

El bar La Pastora és l’actual 
líder de la segona lliga d’hivern 
Ha fi nalitzat la fase regular invicte per davant de Syrtel i Los Dakoki, que han estat segon i tercer, respectivament

FUTBOL-7

El conjunt Bar La Pastora (de groc) ha acabat líder invicte de la primera fase de la competició | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

> Darreres rondes de les territorials 

Núria Sánchez | Redacció

> Final Comarcal de Cros
Set corredors de la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) participaran el 28 de febrer a la Final Co-
marcal de Cros Escolar organitzada per el Con-
sell Esportiu del Vallès Occidental Sud (CEVOS). 
La competició, que tindrà lloc al Parc Central de 
del Vallès entre Barberà i Sabadell, albergarà 
curses per a nens i nenes de les categories pre-
benjamí fi ns a cadet | NS

PILAR ABIÁN

La Unió aconsegueix 
dues medalles al 
torneig de Badalona

GIMNÀSTICA RÍTMICA

L’Escola suma un 
total de 15 pòdiums 

COMARCALS DE NATACIÓ

L’expedició local va obtenir resultats força positius a Badalona | M. JESÚS CASTELLANO

El Club Gimnàstica Rítmica 
La Unió va obtenir bons re-
sultats a la setena edició del 
Torneig de Badalona, que es 
va disputar el 22 de febrer al 
pavelló del Pomar. Les mont-
cadenques van obtenir dues 
medalles. Helena Bea, de la 
categoria cadet A, va obtenir 
el primer lloc i Natalia Rie-
ra, en aleví B, va obtenir la 
segona posició. Pel que fa a 
la resta de participants, Ana 
Maria Gómez va ser dotze-
na en aleví B, Tamara Pérez, 

cinquena en infantil B; He-
nar Cuéllar i Laura Riera, 
vuitena i novena, respectiva-
ment, en infantil A; Gemma 
Moreno, sisena en cadet B, 
i Andrea Mayor i Patrícia 
Jané, quarta i vuitena, per 
aquest ordre, en cadet A. 
Totes les gimnastes de les 
categories B van competir 
en mans lliures i les de l’A, 
en cèrcol i cinta. La pròxima 
cita de La Unió serà al pave-
lló Miquel Poblet, que el 21 
de març acollirà la comarcal 
de rítmica.

Núria Sánchez | Redacció

L’Escola de Natació de 
Montcada i Reixac va acon-
seguir 15 pòdiums a la sego-
na jornada del campionat 
comarcal, disputada a Ripo-
llet el 14 de febrer. L’entitat 
va obtenir tres primers llocs, 
sis segons i sis tercers. 
La competició, que orga-
nitza el Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS), va comptar 
amb la participació de més 
150 infants de les categories 
prebenjamí i cadet, que van 

disputar les proves de braça 
i esquena.

Resultats. De l’escola local 
va participar una quarante-
na de nedadors. En concret, 
el prebenjamí Marc Grau, 
la infantil Clara Romero i la 
cadet Ana Suárez van fi na-
litzar en primer lloc. El pre-
benjamí Álvaro Castro; els 
benjamins Marina Castro i 
Daniel Gonzalo; l’aleví Joan 
Grau, i els infantils Léster 
Escrigas i Mireia Prats van 
ser segons. Finalment, els 

prebenjamins Álvaro Cas-
tro i Marc Grau; els benja-
mins Daniel Gonzalo i Ma-

rina Castro; l’aleví David 
Alfaro, i la infantil Clara 
Romero van ser tercers.

Núria Sánchez | Redacció

Els escaquistes locals participaran el dia 28 a la sisena 
ronda de les territorials. La competició tindrà lloc a Badia i 
es reprendrà després d’una setmana de descans pel Car-
naval. Les categories participants van des de prebenjamí 
fi ns a cadet. En total, una desena d’infants participarà en 
la competició. D’altra banda, l’Hotel Ciutat de Montcada 
acollirà el 7 de març l’última ronda –a la foto, uan partida 
de la primera jornada feta a també a l’equipament | NS

Els locals van fer un bon paper a la competició de Ripollet | ARXIU/SANTI ROMERO

> Final del Camí dels Bons Homes 
El Centre Excursionista el Cim organitza el 14 de març la 
novena i última etapa del Camí dels Bons Homes, entre 
Comús i Montsegur –la sortida inclou una visita dels cas-
tells de Foix i Montsegur–. Els interessats poden apuntar-
se a la botiga Vilarrassa Homes (carrer Major, 69). D’altra 
banda, el 8 de març, l’entitat fa una nova sortida del Mont-
cada Camina. Els participants es trobaran a les 8.30h a 
La Salle i es desplaçaran fi ns a la Mola per fer una marxa 
popular pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt | NS

SANTI ROMERO
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CB MONTCADA

El júnior femení, dotzè després de 
jugar contra dos rivals directes
Gràcies a la seva bona defensa, l’equip va superar el Miral Sol UESC (42-37), però va perdre a Vic (43-33)

El júnior femení del CB 
Montcada va guanyar a 
casa un partit complicat 
contra un rival de la part 
mitja alta. Les montcaden-
ques, que van oferir un 
molt bon joc defensiu, van 
derrotar el Mira Sol UESC 
(42-37) en un matx ajustat. 
A la jornada següent, les 
locals no van mantenir 
aquest bon nivell en de-
fensa i van perdre amb el 
Vic (43-33), rival directe 
que ocupa el desè lloc amb 
un punt més. Les jugado-
res de Fernando Arévalo 
es troben ara al dotzè lloc, 
amb 23 punts. 

Mini B. L’equip de Marc 
Amenós no aconsegueix 
sortir del pou i encara no 

ha obtingut cap resultat 
positiu a la segona fase. Els 
montcadencs van perdre 
amb el Vic per un contun-
dent 48 a 68, en un partit 
fl uix a la part ofensiva. Al 
seu darrer matx, el mini B 
va tornar a encaixar una 
derrota amb un rival de 
la part baixa. En aquest 
cas, el Premià de Dalt va 
fer un joc molt vistós i va 
acabar aconseguint la vic-
tòria per la mínima (72-71). 
L’enfrontament va ser molt 
igualat i amb alternatives al 
marcador, però el conjunt 
del Maresme es va acabar 
imposant per sumar els 
dos punts i el triomf. 
D’altra banda, l’equip mini 
A ha començat amb bon 
peu la segona fase. En el 
seu enfrontament contra el 

Sant Joan Despí, els mont-
cadencs van poder acon-
seguir el triomf a domicili 
(72-84) i han escalat fi ns el 

tercer lloc amb 10 punts i a 
tan sols un punt de l’actual 
líder, que és l’Escola Sant 
Gervasi. 

CH LA SALLE

El mini A ha pujat fi ns al tercer lloc amb quatre triomfs | SANTI ROMERO

El jugadors locals només han encaixat una derrota

Núria Sánchez | Redacció

El júnior B del CEB Can 
Sant Joan va sumar un im-
portant triomf a la pista del 
cuer, La Salle Gràcia. Els 
jugadors montcadencs van 
fer un partit molt seriós en 
defensa i es van acabar im-
posant (36-53). Aquesta vic-
tòria els permet pujar fi ns a 
la dotzena posició. Malgrat 
la millora en el joc, el júnior 
B no va poder amb el líder 
de la categoria, el Sant Jor-
di, i va acabar perdent per 
un clar 104 a 51 | NS

El júnior B 
aconsegueix 
guanyar un 
rival directe

CEB CAN SANT JOAN

El júnior femení de l’AE 
Elvira-La Salle ha caigut fi ns 
el cinquè lloc després de la 
dolorosa derrota contra el 
Torelló –tercer classifi cat– 
per 65 a 53. Aquesta enso-
pegada col·loca les locals 
amb dos punts menys que 
l’equip d’Osona i amb la di-
ferència de punts en contra. 

Les júniors van plantar cara 
durant tot el matx, però, 
fi nalment, les osonenques 
van reaccionar i van marxar 
en el marcador fi ns el defi ni-
tiu 65 a 83. A la següent jor-
nada, les montcadenques es 
van refer contra el Montme-
ló, que ocupa l’antepenúltim 
lloc, amb un contundent 
triomf (85-51).

El femení pateix una 
dolorosa ensopegada

AE ELVIRA LA SALLE

Núria Sánchez | Redacció

El femení es va refer davant el Montmeló de la derrota a Torelló | SANTI ROMERO

> Dues derrotes 
consecutives
El juvenil de l’AE Can Cuiàs –a la 
imatge– no es va presentar al matx 
contra el Bar Mi Casa per falta de 
jugadors i ha caigut fi ns al vuitè lloc 
de la taula. A la jornada següent, va 
perdre contra el Claret per 0 a 4 en 
un enfrontament dominat totalment 
pels barcelonins. Al minut 5, els lo-
cals perdien per 0 a 3, renda que ja 
no van poder remuntar | NS

L’infantil del CH La Salle 
ha fet els deures i ha fi nalit-
zat en primer lloc la prime-
ra fase. Els jugadors han 
realitzat un molt bon joc i 
tan sols han encaixat una 
derrota en 12 jornades. Les 
xifres dels lassal·lians tam-
bé han estat per emmarcar, 
sent l’equip menys golejat 
amb 179 gols en contra i 
el més anotador amb 195 
a favor. El tècnic local, 
Álex Weikert, s’ha mostrat 

molt satisfet amb els resul-
tats: “Estic content per la 
classifi cació i de cara a la 
segona fase intentarem 
quedar el millor possi-
ble, però l’objectiu ja està 
complert”. 
A la següent fase, els locals 
hauran d’acabar entre els 
dos primers del seu grup 
per poder disputar la fase 
fi nal de Primera Catalana, 
que es jugarà el primer cap 
de setmana de juny en una 
seu neutral.

Núria Sánchez | Redacció

SANTI ROMERO

Els conjunts aleví B i pre-
benjamí B de l’EF Montcada 
van sumar els seus primers 
triomfs de la temporada. 
L’aleví B va imposar-se per 
la mínima al penúltim clas-
sifi cat, el Montmeló (1-0). 
D’altra banda, el prebenja-
mí B va sumar una clara 
victòria contra el Natació 
Terrassa (7 a 1), també pe-

núltim. Malgrat aquestes 
victòries amb rivals direc-
tes, tots dos conjunts conti-
nuen sent cuers.

Cadet B. Aquest equip de 
l’EF Montcada va posar les 
coses difícils al segon clas-
sifi cat, el San Lorenzo. Els 
montcadencs, que són seten-
se amb 23 punts, van perdre 
per la mínima (2-3).

Els equips aleví B i 
prebenjamí B sumen 
els primers triomfs

EF MONTCADA
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L’infantil acaba líder 
la primera ronda

L’aleví A del CFS Montca-
da va perdre per un ajustat 
4 a 3 a la pista del Vilassar 
de Mar. Els montcadencs 
van jugar un matx molt 
igualat, però en els instants 
fi nals el conjunt del Mares-
me va acabar aconseguint 
la victòria després de suar 
de valent. El conjunt es va 
refer d’aquesta derrota en 
el matx ajornat a la pista 
del Segarra (3-6). Els locals 
van dominar el partit de 
principi a fi  amb un gran 
paper del seu porter. Al 
descans, el conjunt aleví A 
ja guanyava per 1 a 3, un 
avantatge que va defensar 
i ampliar gràcies a dos hat-
tricks del jugadors Dani i 
Adrián. 

Convocats. Tres jugadors 
del CFS Montcada van 
entrenar el 15 de febrer 
a Sant Cugat amb la se-
lecció catalana de futbol 
sala. Es tracta dels ale-
vins Arnau Santiveri i 
Núria Jiménez i del ben-
jamí Marc Hermosel.

L’aleví cau 
de manera 
inesperada 

CFS MONTCADA

El cadet B va vendre molt cara la seva derrota al camp del San Lorenzo | S.ROMERO

Núria Sánchez | Redacció



Xavi Martín i Noelia Sardà
De parella sense fi lls a família nombrosa. El Xavier Martín i la Noelia Sardà –tots dos de 32 
anys– són pares d’una família nombrosa molt particular. Aquesta parella, nascuda i resident a Mont-
cada, és matrimoni des del maig de 2002 i, en menys d’un any, han passat de no tenir fi lls a formar 
família nombrosa. La particularitat d’aquests pares ha estat l’arribada de dos nens biològics i una fi lla 
adoptiva en menys de mig any de diferència. Des del seu casament, va intentar mitjançant diferents 
mètodes ampliar la família, però fi ns al desembre del 2007 no es van quedar ‘embarassats’. Alhora 
al setembre del 2008 els va arribar l’assignació d’adopció d’una nena xinesa. No s’ho va pensar dos 
cops i i va tirar endavant amb l’embaràs i amb l’adopció. Al juny van arribar els bessons –el Jan i la 
Maria– i al novembre van viatjar a la Xina per recollir la Mei, de set mesos. Des del novembre, la casa 
dels Martín-Sardà s’ha convertit en una guarderia improvisada.

“Sense l’ajuda de la família 
no podríem tirar endavant”

Quan vau començar a sentir la ne-
cessitat de ser pares?
Noelia: Dos mesos després del ca-
sament, al juliol del 2002, ens vam 
posar a buscar el nostre primer fi ll, 
però al cap d’un any vam veure que 
no ens quedàvem embarassats.
Xavi: Vam començar a intentar-ho 
per mètodes mèdics i, alhora, vam 
iniciar el procés d’adopció, però sen-
se prioritzar cap opció.
I durant tot aquest temps...
X: El procés d’adopció és lent, per-
què cal presentar documents a la Ge-
neralitat i s’ha d’aprovar un informe 
d’idoneïtat. 
N: A més, per adoptar a la Xina 
necessites tenir 30 anys i en aquell 
moment el Xavi encara no els tenia. 
Per això també vam trigar més en ser 
aptes i, quan ja ho érem, va haver un 
boom d’adopcions i des de la Xina es 
van paralitzar moltes peticions.

Però continuàveu provant amb siste-
mes mèdics també?
X: Sí, en tot moment vam alternar 
tots dos mètodes però no va ser fi ns 
al desembre del 2007 que vam acon-
seguir l’embaràs dels bessons mit-
jançant fecundació in vitro.
N: Mentrestant, continuàvem espe-
rant una resposta sobre l’adopció.
I un cop teniu ja els bessons, rebeu 
la notícia de l’assignació de la Mei. 
N: Sí, al setembre del 2008 quan el 
Jan i la Maria tenien dos mesos ens 
va arribar la bona notícia i al novem-
bre vam deixar els nens amb els avis i 
vam marxar a buscar la Mei.
Com vau rebre la notícia?
X. Jo reconec que em vaig “acollonir” 
però des del primer moment teníem 
clar que tiràvem endavant, sobretot 
gràcies al suport de la família. 
N: Segurament si ho haguéssim pen-
sat amb el cap, no ho hauríem fet. 

Però si penses amb el cor, no en tens 
cap dubte i, malgrat creure que és 
una bogeria, tenim l’ajuda de la fa-
mília, per això vam decidir continuar 
endavant amb l’aventura.

Mantenir tres criatures costa molt i 
haureu de treballar tots dos. Com ho 
feu per cuidar dels nens?
N: De moment, hem tingut molta 
sort perquè a mi m’havia d’acabar la 
baixa maternal dels bessons el 17 de 
novembre i el dia 18 ens donaven la 
Mei, per tant l’he allargada fi ns al 9 
de març. Després he sumat les hores 

de lactància i les vacances i, com sóc 
mestra, no m’he d’incorporar a la fei-
na fi ns al setembre.
I a partir de llavors..?
X: Tenim uns quadrants i cada dia li 
toca ajudar a un membre de la famí-
lia, sobretot alhora dels menjars i els 
sopars. Però a partir del setembre els 
portarem a la guarderia i així allibera-
rem moltes hores.
Quina acostuma a ser la reacció de la 
gent quan sortiu al carrer? 
X: Normalment les dones ens miren 
amb cara d’admiració i els homes 
amb cara de “pobrets”. Però és cert 
que ens sentim força observats. 
I en el dia a dia, amb quins proble-
mes us trobeu?
N: Sempre que sortim hem d’anar 
acompanyats i, a alguns llocs, no po-
dem entrar amb el carro doble.
X: A casa hem modifi cat els espais, 
el menjador ja no té taula per dinar, 

he hagut d’instal·lar el meu despatx. 
Ens hem adaptat a les noves neces-
sitats.
Pel que fa a les vostres afi cions, 
haureu hagut de canviar d’hàbits?
X: Jo sempre dic que he canviat 
d’esport. He passat de jugar a han-
dbol a fer de pare.
Quan s’acaba la jornada de pares?
N: Els nens es desperten a les 8h i 
se’n van al llit a les 20h, és a partir 
d’aleshores quan nosaltres aprofi tem 
per recollir, preparar carros, la roba 
i... per descansar! 
Que és el que més s’aprèn d’una ex-
periència com aquesta?
N: Hem après a esperar i a tenir pa-
ciència. Hi havia moments en què 
pensàvem que no podríem tenir fi lls 
i l’espera es fa molt llarga.
Us agradaria ampliar la família?
N i X: No! (ja, ja) nosaltres ja hem 
tancat l’aixeta.

“Una de les coses 
que ens ha ensenyat 
aquesta experiència és 
a saber esperar
i a tenir paciència”

 SANTI ROMERO

Els “superpares”

>A títol personal
Núria Sánchezz


