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El nou servei oferirà informació a la segona planta de l’Ajuntament . Pàgina 3

RAQUEL FERNÁNDEZ

La nova Oficina d’habitatge
treballarà per ofertar més
pisos protegits al municipi

La calor marca els actes d’estiu
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>> El cubà Olmar
Almeida sorprèn i guanya
l’Open d’Escacs  P.26

Les remullades d’aigua al Casal d’Estiu han combatut les altes temperatures  P. 10

Prop de 6.000 persones han pres part en les activitats d’estiu organitzades pels diferents
departaments de l’Ajuntament, segons fonts municipals. Les altes temperatures registrades
han esatat també protagonistes durant el primer mes de l’estiu.

>> Ripollet, Cerdanyola i
Montcada s’unides per
bus el15 de setembre P.4

>>  El Grup de Medi
Ambient recull 4.250 firmes
contra la pol·lució  P.6

>> Els vigilants forestals
estan en alerta per evitar
incendis al bosc P. 8

>> El govern municipal
enllesteix una ordenança
que regula els locutoris
telefònics  P. 5

EDUARD MARTÍN

>>  Una Torre de guaita
íbera surt a la llum al
poblat de Les Maleses P. 24

PILAR ABIÁN

GEMMA HIDALGO

>> El Pla Integral de la
Ribera ja té una Comissió
de seguiment  P.9

SÒNIA HERNÁNDEZ

La cooperació
local amb El
Salvador dóna
els seus fruïts

P. 12

RAFAEL ALEMÁN

>> Inauguració a Nahulingo

La cooperació municipal amb
El Salvador s’ha traduït en la
inauguració de diferents actua-
cions com dotar d’aigua pota-
ble diverses escoles de Nahuli-
ngo, agermanada amb Mont-
cada des del 2002. L’alcalde,
César Arrizabalaga, i el regi-
dor de Cooperació, Carles
Guijarro, durant la primera
quinzena de juliol van poder
comprovar in situ l’estat dels
diferents projectes als quals
dóna suport l’Ajuntament.
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El govern local impulsarà polítiques
per racionalitzar el mercat immobiliari

NEIX L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

El nou servei informarà i cursarà tràmits amb la Generalitat en temes de pisos de compra i lloguer

sònia hernández

montcada

L’alcalde de montcada, César
Arrizabalaga, i el conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, Francesc Baltasar,
van signar el 19 de juliol el
conveni per a la construcció de
318 habitatges de protecció ofi-
cial de Mas Rampinyo.
Segons l’acord, es faran 184
vivendes protegides destinades
a la compra, i les 134 restants
seran de lloguer per a joves i
famílies. El 70% serà destinat
a montcadencs. La signatura
modifica l’acord que el Consis-
tori va signar amb l’Institut
Català del Sòl (INCASÒL) al

2003, i suposa un increment de
35 habitatges en la promoció. SH

l’apunt
318 HABITATGES PROTEGITS A MAS DURAN

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> L’alcalde, César Arrizabalaga, i el conseller Francesc Baltasar signen el conveni davant  Fina Manzano

Els guals situats a la zona del mercat del dimecres tindran un 10% de descompte

>> PLE DE JUNY

lluís maldonado

montcada

El govern local bonificarà fins
a un 85% la taxa de la plusvàlua

La gent que hereti propietats
i que no tingui capacitat
econòmica per fer front a les
despeses que se’n deriven tindrà
una bonificació de fins a un 85%
de l’impost de transmissió pa-
trimonial que cobra l’Ajunta-
ment. Així ho va aprovar per
unanimitat el Ple consistorial
del mes de juny. La mesura
pretèn posar fi als casos
detectats, sobretot, entre la gent
gran, que havia d’assumir el
recàrrec de l’impost municipal
de transmissió patrimonial,
conegut com a plusvàlua, en el
cas de viduetat i amb persones
de renda baixa.
La modificació de les orde-
nances fiscals també recull  un
descompte del 10% per als veïns

que tenen un gual als carrers
Santiago i Bonavista i que es
veuen perjudicats pel mercat
dels dimecres.

Evitar els greuges. El tinent
d’alcalde de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma (CiU), ha expli-
cat que la modificació de les
ordenances fiscals sis mesos
després de la seva aprovació

exemplifica la sensiblitat de
l’equip de govern per aquells
greuges que es puguin produir,
sobretot, arran de la revisió del
cadastre, feta recentment. La
bonificació de fins al 85% de
l’impost patrimonial de valors
dels terrenys que fixa ara
l’Ajuntament, s’aplicarà a per-
sones de renda baixa o en casos
de viduïtat, sempre i quan
s’acrediti que no es pot fer front
a la part heretada. En el cas de
la bonificació de guals, Ma-
resma ha dit que es mantindrà
fins que no es resolgui la ubica-
ció definitiva del mercat, pre-
vista a l’avinguda que es crearà
quan se soterri la via de França.
La mesura va rebre la felicitació
dels portaveus dels grups a
l’oposició, Teodoro García
(PPC) i Marta Aguilar (ERC).

>> Joan Maresma

ARXIU

L’Oficina Local d’Habitatge
de l’Ajuntament ha donat un
pas important per a la seva
constitució gràcies a l’acord
que l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i el conseller de
Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, Francesc Bal-
tasar, van signar el 19 de juliol
a la Casa de la Vila, que fixa
una subvenció de 15.000 euros
anuals per al nou ens.
L’acte va servir per presentar
públicament l’Oficina, que
haurà de servir, com va expli-
car la Regidora d’Habitatge,
Fina Manzano (PSC), per dur
a terme el Pla Local d’Habi-
tatge. Els eixos bàsics d’aquest
es resumeixen en la voluntat
de facilitar l’accés a la vivenda
de tots els ciutadans de
Montcada, però també en la
intenció de vetllar per un
desenvolupament racional del
parc immobiliari del muni-
cipi. Segons Manzano, el nou
organisme, gestionat mitjan-
çant l’empresa municipal
Montcada Òptima “treballarà
per assegurar l’accés a un
habitatge a col·lectius amb
problemes i en situació de
risc d’exclosió social, com
ara joves, famílies monopa-
rentals, gent gran i immi-
grants”.

Felicitacions. Per la seva
banda, Baltasar va felicitar el
Consistori per dur a terme
iniciatives com aquesta Ofici-
na i va encoratjar els
representants municipals “a
seguir desenvolupant polí-
tiques d’habitatge conscients
amb l’habitatge, que és un
problema estructural que ens
afecta a tots d’una manera o
una altra”, va explicar. En el
seu torn de paraula, l’alcalde
va agrair el suport que el
Departament de Medi Am-
bient i Habitatge ha donat per
a aquest projecte, que és exem-
ple dels que s’estan duent a
terme: “Aviat arribarem als
40.000 habitants –va explicar–
i per a nosaltres el benestar de
tota la població i l’accés a
l’habitatge és una prioritat, per
això estem duent a terme im-
portants accions com la cons-
trucció de pisos protegits al
carrer Ripoll, a la Font Puden-
ta, a la Ribera i a Mas Duran”.

Injecció econòmica. El Ple
de juny ja va donar llum verda
al conveni de col·laboració eco-
nòmica entre la Generalitat i
el Consistori.L’Oficina infor-
ma, assessora i cursa tràmits i
serveis de lloguer, subvencions
i informació de promocions
d’habitatges de protecció ofi-
cial. La regidora d’Habitatge,

Fina Manzano, ha explicat que
el nou conveni s’afegeix al que

ja hi ha amb Adigsa, i que
faltarà encara signar un amb

el Departament de Joventut
de la Generalitat.

>>Promoció a Mas Duran

ARXIU
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Un nou bus connectarà Ripollet,
Cerdanyola i Montcada amb la UAB

La nova línia, sufragada per la Generalitat, entrarà en funcionament el 15 de setembre

Obres de
les escales
mecàniques

la redacció
can sant joan

PILAR ABIÁN

El 15 de setembre entrarà en
funcionament la nova línia
d’autobús que unirà Montca-
da i Reixac, Ripollet i Cerda-
nyola amb la Universitat Au-
tonòma de Barcelona (UAB).
El recorregut s’iniciarà a Can
Sant Joan i, dins del terme
municipal, tindrà parada a la
plaça Lluís Companys i a la
Rambla dels Països Catalans. El
servei, que es farà de dilluns a
divendres, el sufragarà la Direc-
ció General de Ports i Trans-
ports i donarà resposta a la
insistent reivindicació de la Man-
comunitat que integra els tres
municipis. Aquestes poblacions,
malgrat la seva proximitat, no
compten amb una bona xarxa
de transport públic que les co-
hesioni.

Satisfacció institucional.

Els alcaldes de Montcada i
Reixac, César Arrizabalaga
(PSC); de Cerdanyola, Antoni
Morral (ICV), i de Ripollet,
Juan Parralejo (PSC), van pre-
sentar el 30 de juny a Cerdan-
yola la nova línia d’autobús i
van manifestar conjuntament
la seva satisfacció per veure
realitzada una demanda insis-
tent de les tres ciutats que es
va començar a tramitar a prin-
cipi de la dècada.
El recorregut comptarà amb un
total d’onze parades, facilitarà la
connexió dels barris d’Uralita
(Cerdayola) i Tiana-Pont Vell
(Ripollet i Cerdanyola), i comu-
nicarà els tres grans eixos ferro-
viaris d’aquesta zona: les línies de
Barcelona-França, Barcelona-
Manresa, i la dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya –
UAB. “Montcada està molt
ben comunicada amb Barce-

pilar abián
cerdanyola

Ja estan en marxa les obres de
construcció de les escales mecà-
niques de Can Sant Joan que
l’Ajuntament ha previst en
aquest barri amb l’objectiu de
superar el desnivell que presen-
ten alguns carrers i facilitar l’ac-
cessibilitat de les persones. El
projecte preveu la col·locació de
dues escales. Una té dos trams i
enllaça els carrers Bateria i Dia-
gonal, en un espai on actualment
hi ha unes escales de pedra. L’altra
escala, d’un sol tram, s’ubicarà on
actualment hi ha una petita zona
verda, entre els carrers Diagonal,
Bosc i Pont. Les dues infraes-
tructures seran de sentit ascen-
dent. Els treballs els duu a terme
l’empresa Constructobras i les
escales les col·locarà Thyssen-
Krup. El pressupost total de
l’actuació és de 840.000 euros. El
president de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso (PSC), ha em-
marcat l’actuació “dintre del pla
que ha engegat el govern per
eliminar barreres arquitec-
tòniques als barris”.

Accés tallat. Mentre durin
les obres, l’accés actual entre els
carrers Bateria i Diagonal estarà
tallat de dia per motius de
seguretat i a la nit s’adequarà un
pas. Hermoso ha demanat pa-
ciència als veïns mentre durin
els treballs, que podrien estar
enllestits en el termini de quatre
mesos “si no sorgeix cap
imprevist”, ha matisat.

>> CAN SANT JOAN

lona, però no tant amb els
municipis que l’envolten”, va
explicar Arrizabalaga, afegint
que “és una acció més que dó-
na sentit a la Mancomunitat i
la fa avançar; hem aconseguit
que es projecti el futur hospi-
tal i ara millorarem la con-
nectivitat”.

Aposta pel transport.

L’alcalde considera, però, que
encara s’ha de treballar més en
matèria de transport per po-
tenciar la comunicació entre
els tres municipis avui dia
“deficitària”. L’opinió és com-
partida per Morral i Parralejo.
Tots tres edils aposten per se-
guir amb el treball institu-
cional i propiciar l’ampliació
de la freqüència de pas de
l’autobús, el nombre de
parades i, mantenir el servei
durant els caps de setmana.

>> Els alcaldes de Montcada, Cerdanyola (centre) i Ripollet  (esquerra) en la presentació del nou bus

RAQUEL FERNÁNDEZ

>> Les màquines ja treballen

LA FREQÜÈNCIA DE PAS SERÀ D’1 HORA
el recorregut

La nova línia d’autobús, a
més de connectar els tres
municipis amb la UAB,
serà també un mitjà de
transport intercomarcal de
la Mancomunitat Cer-
danyola, Ripollet i Mont-
cada i Reixac. El servei el
cobriran, amb tota proba-
bilitat, autobusos de les
companyies Font i Sar-
bus. La flota estarà adap-
tada al 100% per a perso-
nes amb problemes de
mobilitat i la freqüència de
pas serà d’un cada hora
entre les 6 i les 22h, de
dilluns a divendres. El
preu del bitllet serà el que
marca la tarifa integrada
de l’Autoritat del Transport
Metropolità. LR
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Mas Duran estrena la
remodelació del nou parc

La Corporació Municipal ha
decidit tirar endavant per
unanimitat una nova normati-
va que regularà la instal·lació de
locutoris, uns establiments que
han augmentat al municipi de
manera considerable. Segons el
regidor de Llicències i Discipli-
na del consistori, José Ramón
Ribas (PSC), “calia un marc
per regular alguns buits legals
que encara existien en relació
a aquesta activitat”, com les
característiques dels espais, la
ventilació, la privacitat, la como-
ditat, la seguretat, la relació amb
l’entorn, l’accessibilitat, a més
de les distàncies mínimes entre
un locutori i un altre.
Al municipi funciona una
desena de locutoris, situats
principalment a la Ribera,
Montcada Nova, Can Sant
Joan i Montcada. El regidor
ha explicat que “l’ordenança
pretén normalitzar l’obertura
d’aquest tipus de negocis”
que, en molts casos, no com-
pleixen normes de ventilació,
higiene i distància entre
establiments.

Una normativa regularà
la instal·lació de locutoris

lluís maldonado

montcada

Aprovació provisional del Pla
Especial sobre infraestructures
de radiocomunicació. Unanimitat.
Aprovació text refòs del pla
parcial del sector Can Milans-
Can Cuiàs Nord. ERC Abstenció.
Aprovació comptes generals
any 2005. ERC Abstenció.
Aprovació modificacions de
crèdit any 2006. ERC Abstenció.
Operació crèdit per finançar
subvenció de la Generalitat.
Unanimitat.
Pròrroga aval CB Montcada.
Unanimitat.

altres punts

sònia hernández

mas duran

>> Una setantena de persones es va aplegar en la inaguració del parc

L’Ajuntament vol que l’antic
parc del Gurugú es digui parc
de la Segona República. Així ho
va manifestar el 30 de juny
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), durant la
inauguració de les obres a Mas
Duran. A l’acte va assistir una
setantena de persones, que va
voler conèixer els nous àmbits
de jocs infantils, la pista de
petanca i les àrees d’ombra. No
hi va assistir, però, cap repre-
sentant de l’AV del barri, que
es mostra disconforme amb la
remodelació que s’ha dut a
terme i contrària al canvi de
nom del parc, com ha mani-
festat el president de l’entitat
Francisco Tirado.

Veïns i Consistori discrepen sobre el nom de l’espai

Els treballs de rehabilitació han
eliminat l’antic desnivell entre
els carrers del barri i l’antic parc.

Diferències de criteri. L’ac-
tuació ha tingut un cost de
580.000 euros. L’AV conside-
ra, però, “que el parc no con-
templa les mínimes garanties
de seguretat i que hi ha ele-
ments metàl·lics que suposen
un risc per als nens”, segons
apunta Tirado. Durant la
inauguració, l’alcalde va fer una
crida als veïns de la zona perquè
s’afegeixin a l’impuls de recupe-
ració de la memòria històrica i
facin seva la proposta de nom:
“El Gurugú no té valor històric
i la Segona República home-
natja els homes i dones que
van lluitar per les llibertats”.

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> PLE MUNICIPAL

>> Entrada d’uns dels locutoris telefònics del nucli urbà

RAQUEL FERNÁNDEZ

>> El regidor Ramón Ribas (PSC)

ARXIU
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Quatre mil veïns reclamen accions
urgents per combatre la contaminació

La directora de Qualitat Ambiental es compromet a presentar al col·lectiu un pla contra la  pol·lució

sònia hernández

barcelona

El Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat presen-
tarà al mes de setembre una sèrie
de mesures restrictives per a la
indústria i el trànsit a Montcada
amb la intenció de disminuir la
contaminació per partícules
que pateix el municipi i que su-
pera els límits de salubritat. La
Generalitat avançarà aquests
plans al Grup de Medi Am-
bient-Ecologistes en Acció en el
decurs d’una reunió el proper
24 de juliol. Així ho van confir-
mar el dia 12 el conseller de
Medi Ambient, Francesc
Baltasar, i la directora de
Qualitat Ambiental, Maria
Comellas, que van rebre l’entitat
per fer la recepció de les 4.250
signatures que ha recollit durant
dos mesos sol·licitant que
s’agilitin les mesures per
combatre la pol·lució.

Zona de protecció. Mont-
cada i Reixac forma part dels 40
municipis, a més de Barcelona,
que el Departament de Medi

Ambient ha inclòs dintre de la
zona de Protecció Especial
Atmosfèrica que es va decretar
el passat mes de maig. Segons
els responsables de la Conse-
lleria, la iniciativa permetrà con-
trolar la contaminació proce-
dent del trànsit i les indústries.
En aquest sentit, tant Baltasar
com Comellas van explicar que
les 4.250 signatures recollides pel
Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció corroboren i jus-
tifiquen les mesures que vol dur
a terme la Generalitat. El conse-
ller de Medi Ambient va explicar
que des del seu Departament les
signatures són molt ben rebudes
com una mostra de participació
ciutadana: “ Som conscients de
la problemàtica de Montcada
i Reixac, per això l’hem inclosa
dins l’Àrea de Protecció Espe-
cial Atmosfèrica. És molt bo
treballar amb la participació
ciutadana, les signatures ens
animen”.
Per la seva banda, Comellas, va
incidir en la voluntat de la
Generalitat de treballar amb el
grup ecologista. El portaveu del

>> El conseller Francesc Baltasar repassa les signatures rebudes

notícies

Formació de
salut per a
immigrants

la redacció

montcada

La Regidoria de Salut Pública
i Consum ha posat en marxa
un programa per a la creació
d’agents comunitaris que facin
d’enllaç entre l’administració i
els ciutadans nouvinguts en
matèria de sanitat. Aquesta ini-
ciativa forma part del programa
Immigració i salut que el Consistori
va iniciar el 2002 amb la formació
de mediadors per a les comunitats
magribina i equatoriana.

Finalitat. Els objectius se cen-
tren a informar sobre malalties
de transmissió sexual, com ara la
sida, i els embarassos no desit-
jats. “Volem que els immi-
grants coneguin les presta-
cions de la sanitat catalana
perquè, de vegades, pensen
que poden accedir a més ser-
veis dels que realment te-
nen”, ha dit la regidora de Salut
Pública i Consum, Eva Gonza-
lo (PSC). La novetat d’aquesta
edició, que també compta amb
el suport de la Regidoria d’Inte-
gració Social i Drets Civils, és
que els agents locals es posaran
en contacte amb mediadors de
salut d’altres poblacions.

Grup de Medi Ambient, Ma-
nel Borrell, va valorar molt posi-
tivament la trobada i va expli-
car que des del col·lectiu ecolo-
gista s’esperen amb expectació
les mesures anunciades, com
també el fet que a Montcada les
medicions de contaminació per
partícules es puguin fer dià-
riament: “A part que ens han
rebut molt bé, crec que el més

important és que s’ha marcat
una data per concretar les
mesures que tant estem reivin-
dicant i que tant necessita
Montcada”.
El Grup de Medi Ambient
també va fer el lliurament de les
4.250 signatures el passat 7 de
juliol a l’Ajuntament amb la
demanda que es faci un pla lo-
cal per reduir la contaminació.

>> MEDI AMBIENT

SÒNIA HERNÁNDEZ

Se busca gata persa. Pelo gris, 3 meses,
perdida en la calle Major. 617 797 797.
Es ven Ipod iRiver. H10 compatible amb
windows. 150 euros. 686 56 23 58.
En venda Peugeout 106. Diesel a bon preu.
Molt bon estat. Tel. 607 850 435.
Caravana en venda. De 4 a 6 places.
Econòmica. Tel. 607 264 903.
Busco trabajo. Para tareas domésticas en
horario de mañana y tarde. Señora de 37 años
con experiencia. Tel. 651 975 310.
Transportes.Y mudanzas a buen precio. Tel.
651 809 446.
En venta. Ford transit TD año 98. A buen
precio. Tel. 651 809 446.
Lloguer d’habitacions. A Terrassa. 2
habitacions (1 doble). Comfortables. Al costat
de Rambla i FFCC.  Amb dret a cuina, renta-
dora, etc. Telèfon 662 088 919.
Oferta laboral. Es necessita noia o noi
aprenent de perruqueria per als caps de
setmana. Tel. 935 753 656.
Sabadell. Alquilo 2 habitaciones 1 doble piso
nuevo. Lado rambla. I FGC.  Derecho ccocina,
lavadora etc. 662 08 89 19.
Oferta laboral. Es necessita personal al su-
permercat Condis del carrer Montiu. 935 645
300.
Venc moble. Seminou menjador  i una bàs-
cula nadó. Tel. 649 397 415.
Oferta laboral. Empresa ubicada en Ripollet,

precisa diseñador gráfico con conocimientos
de  Freehand, Corel y Photoshop. Interesados
llamar al 935 884 693. Preguntar por Pedro o
Laura.
Oferta laboral. Si eres agente comercial y
tienes tu cartera de clientes demostrable te
puedes ganar un dinero extra. Contacta con
nosotros. 935 884 692. Laura.
Busco trabajo. Señora seria,  responsable y
con referencias busca trabajo de canguro,
cuidado de gente mayor, dependienta, etc..
en Montcada. 676  424 471.
Busco feina. Noia de 27 anys boliviana s’ofereix
per cuidar gent gran i viure amb ells. Sandra.
Tel. 935 644 3 87.
Alquilo. Despacho-consulta médica en el
centro de Montcada de 25 m2 más sala de
espera. Tel. 659 374 241.
Venta por catálogo. Aloe vera. Tiempo libre.
935 646 634.
Es ven. Dormitori juvenil en venda. Per canvi.
Seminou. Llit de 90 cm x 2m, calaixos, armari 3
cossos 1,90 x 1,60 cm i altell de de 0,70 x 1,60 m.
Anna. 935 644 928.
Venc. Cotxe Toyota Avensis Diesel amb CD en
bon estat tel. 936 542 571.
Se alquila. Plaza de párquing amplia en el cen-
tro de Montcada. Tel. 659 374 241.
Busco canguro. Con experiencia y buen trato
con los niños. Trabajo toda la semana, incluido
sábados. 618  778 362.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491
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Visita institucional del
Conseller de Governació

L’alcalde agraeix els ajuts per noves tecnologies

La Plataforma amenaça amb
boicotejar les obres del TAV

La Plataforma Tracte Just
Soterrament Total boicotejarà
l’inici de les obres de la Línia
d’Alta Velocitat (LAV) pre-
vistes a principi del 2007 si no
hi ha un calendari en ferm de
quan i com se soterrarà la línia
de rodalies de França. Així ho
va decidir el 13 de juliol per
unanimitat el secretariat de la
Plataforma després d’analitzar
detalladament les últimes
informacions aportades pel
delegat del Ministeri de Foment
a Catalunya, Jordi Prats, qui el
6 de juliol va dir a Montcada
que les obres de soterrament no
es podran iniciar fins al 2009.
“Demanarem a l’Ajuntament
que faci tota la pressió política
necessària perquè aquest
termini es redueixi i els com-
promisos siguin en ferm”, ha
dit Josep Bacardit en repre-
sentació de la Plataforma.

Compromís vigent. A la
trobada amb el delegat, convo-
cada pel col·lectiu veïnal, va
assistir una delegació de l’Ajun-
tament encapçalada per l’alcalde

pilar abián
montcada

accidental, Joan Maresma, en
absència de César Arrizabalaga,
en viatge oficial a El Salvador.
El Ministeri de Foment manté
el seu compromís de soterrar la
línia de França al seu pas per
Montcada i Reixac des del carrer
Carril fins passat el riu Ripoll,
donant així resposta a les
reivindicacions municipals.
Però, segons Prats, el projecte
no es podrà materialitzar fins
l’any 2009, perquè cal fer unes
tramitacions que no es poden
eludir com són l’estudi alterna-
tiu, el bàsic i el constructiu. Per
tal de reduir terminis en el procés
de tramitació, s’intentarà que els
tres treballs es facin alhora i
s’adjudiquin aquest mes de juliol.

Procés llarg. Una vegada els
informes estiguin redactats, serà
obligatori fer la declaració
d’impacte mediambiental,
l’aprovació del projecte definitiu
en el Consell de Ministres i
l’adjudicació del pressupost
corresponent per a la realització
de les obres. Aquest procés
s’allargarà més de 24 mesos,
segons els càlculs del Ministeri.
Atès que les obres de soter-

El conseller de Governació i
Administracions Públiques,
Xavier Sabaté (PSC), i la dele-
gada del Govern de la Genera-
litat a Barcelona, Carme San
Miguel, van visitar l’Ajunta-
ment el  17 de juliol, on van
ser rebuts per l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC) i diversos
regidors. L’acte s’emmarca en
la ronda de visites que el con-
seller ha fet al Vallès per conèi-
xer l’estat de les obres incloses
al Pla d’Obres i Serveis.
Aquest pla inclou ajuts econò-
mics per a la instal·lació de no-

ves escales mecàniques a Mont-
cada per millorar l’accessibilitat
a determinades zones, “un sis-
tema original que pocs mu-
nicipis catalans s’han plante-
jat”, va dir. Sabaté va signar en
el llibre d’honor  i va escoltar
les explicacions de l’alcalde so-
bre els  projectes de transfor-
mació de la ciutat.  Arrizabala-
ga va agrair el suport de la Con-
selleria en la posada en marxa
del Pla de Modernització
Tecnològica. El conseller va
qualificar Montcada com un
dels municipis catalans “cap-
davanters” pel que fa a l’apli-
cació de les noves tecnologies.

>> Arrizabalaga parla de forma distesa amb el conseller Sabaté

rament de la LAV s’iniciaran
durant el primer semestre de
l’any vinent, ambdòs projectes
no podran coincidir en el
temps, com era el desig del go-
vern local i de la Plataforma.
El col·lectiu ciutadà considera
que la bona voluntat manifesta-
da per Ministeri s’ha de concre-
tar per escrit i que la previsió del
Ministeri d’iniciar el soterrament
de la línia de França l’any 2009
es pot escurçar si hi ha voluntat
política per fer-ho. “Reclamem
a l’Ajuntament, al Ministeri i a
l’Administrador d’Infrastruc-
tures Ferroviàries (ADIF) que
es clarifiqui per escrit el pro-
cediment a seguir”, ha dit Josep
Bacardit en representació de la
Plataforma tot afegint que “si
aquestes dades no estan prou
definides abans que comencin
les obres de la línia d’Alta
Velocitat, la Plataforma
boicotejarà l’inici d’aquest
projecte d’interès nacional”.
El 14 de setembre, a les 20h, la
Plataforma es reunirà a l’ABI per
valorar les últimes dades apor-
tades pel Ministeri de Foment i
decidir les futures línies d’ac-
tuació del col·lectiu.

LAURA GRAU

>> SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE FRANÇA

laura grau
montcada
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El col·lectiu planifica futures mobilitzacions si no hi ha resposta del Ministeri

>> SERRALADA DE MARINA

pilar abián
montcada

>> Un guaita observa amb prismàtics la superfície forestal

PILAR ABIÁN

Es crea l’ADF la Serralada
per protegir els boscos

lluís maldonado
mas rampinyo

La vigilància i el treball en equip
ajuden a prevenir el foc al bosc

Més d’una vintena de persones
treballa durant l’estiu a la Ser-
ralada de Marina en la campan-
ya de prevenció d’incendis que
fa el Consorci del Parc en què
es troben inclosos els munici-
pis de Montcada i Reixac, San-
ta Coloma, Badalona, Tiana i
Sant Fost. Les tasques que fan
són diverses –guardes forestals,
guaites, manteniment i admi-
nistració– però amb un objec-
tiu comú: evitar que el foc faci
malbé els boscos d’aquest espai
natural. Gràcies a una bona
vigilància i una bona coordi-
nació qualsevol columna de
fum és detectada i posada en
coneixement dels Bombers,
que són els que actuen direc-
tament en l’extinció del foc,
sempre i quan no sigui una
actuació menor que es pugui
resoldre amb la intervenció
d’un equip del Parc.

Alerta permanent. Durant
tot l’any el Consorci, format
pels ajuntaments afectats, la
Diputació i la Mancomunitat

de Municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, disposa
d’un servei de vigilància del
Parc i fa actuacions d’infor-
mació als visitants i veïns, i de
prevenció d’incendis adequant
camins, desbrossant el sota-
bosc i eliminant abocadors
incontrolats. A partir de
Setmana Santa, però, és quan
la feina s’intensifica ja que
s’entra en el període de màxim
risc, fruit de les altes tem-
peratures i la sequera. “Hem
avançat molt respecte anys
anteriors, ja que tenim més
mitjans i més punts de con-

L’Associació de Defensa Fo-
restal La Serralada, una entitat
de nova creació formada per
voluntaris i propietaris fo-
restals, vetllarà per la seguretat
dels boscos del municipi. De
moment hi ha una desena de
persones que formen part del
col·lectiu.
El promotor i president de
l’ADF la Serralada, Eduard
Martín, ha agraït l’ajuda del
l’Ajuntament, i molt especial-
ment del Servei de Medi Am-
bient, que ha aportat assessora-
ment en la constitució. Mar-
tínez confia que l’ADF “im-
pulsarà valors de conscien-
ciació mediambiental i de res-
pecte a la muntanya”, i ha
explicat que “la voluntat és fer
tallers i cursos per promoure
la implicació de la ciutadania
en la defensa dels boscos”.

Treball conjunt. El pre-
sident de l’Àrea Territorial,
Sergio Hermoso, ha felicitat
als responsables de l’ADF pel
seu caràcter emprenedor. Her-
moso, que serà el representant
municipal a la junta,  conside-

ra que “l’associació contri-
buirà de forma decisiva en la
vigilància i protecció dels
espais forestals, conjun-
tament amb la Policia Local
i Protecció Civil”.

>> NOVA ENTITAT

trol, però no podem abaixar
la guàrdia”, explica Lluís
Velasco, director del Parc de
la Serralada de Marina. També
és cert que hi ha més civisme i
respecte cap a les normes per
part dels usuaris que visiten el
bosc.  “És important recordar
que no es poden encendre
barbacoes, ni deixar restes
d’escombraries a la mun-
tanya, ni tan sols burilles de
cigarreta”, insisteix José Jimé-
nez, un dels guardes més vete-
rans del Parc i, alhora, respon-
sable de Protecció Civil a
Montcada i Reixac.

XARXA D’HIDRANTS

CONTRA INCENDIS

l’apunt

La companyia Aigües de
Barcelona ja ha posat en
servei el segon hidrant
contraincendis a la Serralada
de Marina, complint així el
compromís que va adquirir
l’abril passat durant la
signatura del conveni amb
l’Ajuntament i els veïns per
portar l’aigua potable als
habitatges del sector.

Minimitzar el foc. L’hi-
drant està situat al punt més
alt de la carretera que enllaça
Montcada i Badalona donat
que s’alimenta amb la pres-
sió de la xarxa de cota 100
que creua el riu Besòs. El
primer hidrant està instal·lat
a la part baixa de la carretera
de Vallençana. Ambdós te-
nen la funció de minimitzar
els efectes del foc en cas
d’incendi.
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Canvi de direcció
a Lafarge Asland

El veneçolà Oswaldo Pereda és
el nou director de la fàbrica
Asland en substitució de Juan
Aniz, que ha estat quatre anys
al càrrec i ara es trasllada per di-
rigir la planta que el grup
Lafarge Asland té a Sagunto
(València). “El meu pas per
Montcada ha estat molt
satisfactori tant des d’un punt
de vista personal com profes-
sional”, ha dit Aniz tot afegint
que el canvi de direcció no
alterarà les prioritats de la cimen-
tera que passen per la seguretat
en el lloc de treball i les millores
mediambientals destinades a
reduir les emissions de pols.

Objectius immediats. “En-
tre les accions previstes en els
propers mesos hi ha el canvi
dels filtres elèctrics del forn,
el tancament en una nau de
l’estoc de carbó i l’asfaltat de
tot el recinte”, ha dit Pereda,
un home amb més de 20 anys
d’experiència en el sector.

pilar abián
montcada

>> Aniz (esquerra) dóna el relleu a Pereda

PILAR ABIÁN
La Generalitat puntua amb bona
nota les accions de l’Ajuntament

pilar abián
montcada

>> PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

PILAR ABIÁN

>> Acte oficial de constitució de la comissió que farà el seguiment de l’aplicació del Pla Integral de la Ribera

UN BUTLLETÍ DEDICAT
AL PLA INTEGRAL

El Pla Integral de La Ribera
ha editat el butlletí La Ribera,
on s’expliquen en detall els
objectius d’aquest projecte de
remodelació urbanística i
dinamització social del veïnat.

nou mitjà

>> Publicació

El secretari de Planificació Te-
rritorial del Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Oriol Nel·lo, ha
puntuat amb bona nota les
accions que l’Ajuntament està
duent a terme a la Ribera en
el marc de l’aplicació de la llei
de barris. Nel·lo va felicitar
l’administració local i els veïns
durant la seva estada a Mont-
cada el 19 de juliol amb motiu
de la constitució de la Comis-
sió d’avaluació i seguiment del
Projecte d’Intervenció Inte-
gral a la Ribera, que està for-
mada per representants polí-
tics, tècnics municipals i de la
Generalitat i representants veï-
nals que formen part de la
Taula Cívica de la Ribera.

Seguiment. La Comissió es
reunirà periòdicament per fer
un seguiment i avaluar totes
les accions previstes al Pla que
van des de intervencions ur-
banístiques a programes de
millores socials passant per la
creació d’equipaments i la
rehabilitació d’elements co-
muns dels edificis, entre
d’altres, i que implicaran una
inversió de més de 9 milions
d’euros fins al 2009 a sufragar
entre l’Ajuntament i la Gene-
ralitat.Una de les actuacions

previstes en el Pla Integral de
la Ribera és l’obertura del cen-
tre cívic que es farà al setem-
bre. D’altres, com la reurba-
nització de l’avinguda de la
Ribera, la plaça de la Ribera,
el carrer de Llevant i el carrer
dels Horts, es troben en fase
d’avantprojecte i ja es van pre-
sentar als veïns en una assem-
blea feta el 5 de juliol, amb
l’assistència d’una vuitantena
de persones, per tal que pu-
guin presentar les al·legacions
que considerin oportunes. Al
2007 està previst iniciar la
instal·lació d’ascensors als edi-
ficis del barri, una de les prio-
ritats per als veïns. Aquestes
actuacions i d’altres es van pre-
sentar durant la constitució de

la Comissió  “S’està fent una
bona feina es porta molt avan-
çada gràcies al fet que l’Ajun-
tament ja hi estava treballant
abans que entrés a formar part
de la Llei de barris”, va con-
cloure Nel·lo. L’alcalde va
agrair les paraules del secretari i
va dir que la supervisió de la Ge-
neralitat “més que un control,
és una col·laboració que
permet posar en comú les
idees dels veïns i les adminis-
tracions”. El president de l’AV
i membre de la Taula Cívica, Je-
sús Muñoz, va expressar el senti-
ment col·lectiu del veïnat res-
pecte el Pla Integral: “Estem
il·lusionats i creiem que, amb
l’esforç de tots, el barri pot
millorar molt”.
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�Detingut per simular un segrest

�Silenci per les víctimes de València
Montcada s’adhereix a

la Xarxa de Mercats
L’acció impulsarà l’equipament del centre

sònia hernández
montcada

�Consells de seguretat a l’estiu

Al setembre,
la 6a Fira de
Liquidacions

 >> La construcció d’un nou mercat s’ha de resoldre en els propers mesos

RAQUEL FERNÁNDEZ

 >> Edició anterior de la Fira

ARXIU

notícies

�Accident mortal a la C-58

Representants polítics i treballadors de l’Ajuntament van fer 3
minuts de silenci el passat 5 de juliol a les 12h en record de les
víctimes de l’acci-
dent de metro a
València. L’aturada
va tenir lloc davant
de l’edifici de
l’avinguda de la
Unitat i la Casa de
la Vila. El Con-
sistori es va afegir
així a la proposta de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) per mostrar el seu condol a les famílies dels 41 morts
en el sinistre. LR

Un veí de Montcada i Reixac de 36 anys va resultar mort
en l’accident de trànsit que es va registrar la matinada del 4
de juliol a la carretera C-58 al seu pas per Ripollet. Segons
fonts dels Mossos d’Esquadra, el sinistre va passar a les 3.15h
quan la furgoneta en què viatjava el finat va col·lisionar
contra un camió que estava fent maniobres a la carretera.
L’acompanyant, veí de l’Hospitalet de 26 anys, va resultar
ferit greu. LR

Un home de 30 anys, veí de Cerdanyola, ha estat detingut
per simulació de delicte després de denunciar que  havia
estat segrestat i atracat per tres desconeguts. La Comissaria
de la Policia Nacional de Montcada i Reixac, que va dur a
terme les investigacions, va descobrir que l’home es va in-
ventar l’assalt i, fins i tot, es va autolesionar per amagar
que havia anat a un prostíbul de la localitat i s’havia gastat
més de 300 euros del compte corrent que tenia en comú
amb la seva dona.LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Policia Local, en coordinació amb la Comissaria de la
Policia Nacional, posa en marxa la campanya informativa
de prevenció amb consells destinats a mantenir la llar segu-
ra, coincidint amb l’època de vacances. La principal
recomanació passa per no deixar indicis que el domicili és
buit. Per això, és important evitar que la  correspondència
s’acumuli a la bústia,  no obrir la porta a desconeguts,
assegurar que la porta del garatge està ben tancada quan
entren o surten vehicles, deixar en caixes fortes els objectes
de valor i no guardar massa diners a casa. Els agents
demanen que, si els veïns detecten algun indici sospitós, es
posin en contacte amb la Comissaria (091). PA

laura grau
redacció

Montcada Centre Comerç
(MCC) ultima els preparatius
de la sisena edició de la Fira
de Liquidacions que tindrà
lloc el 3 de setembre al carrer
Major amb horari de 10 a 14
h. En el moment de tancar
aquesta edició, la Fira compta
amb un total de 16 comerços
inscrits i 26 carpes, xifra supe-
rior a la de l’anterior edició.
Els comerços participants
oferiran els seus productes a
preus molts econòmics i
repartiran vals per als jocs
inflables.
Al llarg del matí hi haurà
exhibicions de dansa a càrrec
del gimnàs Jym’s i el grups
Naima i Loyal Dance, del
Centre Cívic de Can Cuiàs. La
dinamitzadora comercial,
Ruth Capuz, ha destacat com
a novetat la instal·lació d’una
carpa genèrica “on els
comerços associats que no
tenen suficient estoc per po-
sar carpa, tindran la possi-
bilitat de vendre el seus
productes”.

Montcada i Reixac va
formalitzar la seva adhesió a
la Xarxa de Mercats Muni-
cipals de la Diputació amb la
signatura d’un conveni entre
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i el vicepresident de
l’organisme provincial, Jaume
Vives, el 19 de juliol a les
instal·lacions del Consistori.
La Xarxa de Mercats, on es
troben 66 mercats de la
província, té per objectiu do-
nar suport a la gestió dels
mercats municipals i pro-
moure l’actuació conjunta en
aquells àmbits en què es po-
den obtenir millores d’efi-
ciència operant conjunta-
ment.

Promoció. En aquest sentit,
l’alcalde va comentar que
l’acord és important perquè

entre tots “volem fer un
mercat modern. S’estan fent
coses, tot i que pugui
semblar que estigui aturat
pels problemes que el mercat
actual té amb l’espai; però
tot se solucionarà i tenir les
eines que ens ofereix la Xarxa
serà molt positiu”. Per la seva
banda, Vives va explicar que
“el principal objectiu del
projecte és adaptar els
nostres mercats als nous
reptes comercials i de serveis
de les nostres societats. Hem
de promoure els mercats per
reforçar la vida a la trama
urbana dels municipis”.
La Regidora de Comerç,
Antònia Bofill (CiU), es va
mostrar animada davant les
perspectives que obre aquest
conveni: “Per nosaltres és
molt important tenir el suport
econòmic i jurídic que ens
ofereix la Diputació”.
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Ramon Sánchez serà l’únic can-
didat que es presentarà a les pri-
màries d’Iniciativa Verds per a
les properes eleccions munici-
pals després de fer-se efectiva la
renúncia de José Francisco Már-
quez, qui fou alcaldable de la
candidatura conjunta d’ICV i
EUiA en les passades eleccions.
Márquez ha decidit retirar-se en
desacord amb com s’està fent el
procés d’elecció del cap de llista
“d’esquenes a la meva perso-
na”, ha dit. Segons l’actual por-
taveu del grup municipal
d’ICV-EUiA, “la direcció co-
marcal va recomanar triar el
candidat per consens, sense
necessitat de fer primàries”.
Aquest extrem ha estat confir-
mat pel responsable de la for-
mació al municipi, Félix Chic,
tot aclarint que “si bé respec-
tem les recomanacions del
partit, la comissió política lo-
cal és soberana i ha decidit fer

notícies

�
Lupe Lorenzana ha estat reelegida primera secretària de la
Joventut Socialista de
Catalunya (JSC) a
Montcada, en l’assem-
blea que va tenir lloc
el passat 6 de juliol.
Laura Martínez conti-
nua sent la responsable
de formació, mentre
que les dues cares noves són: Maria Elena Pérez, que s’ha fet
càrrec de la secretaria d’organització, i Daniel Palomino que, a
més de fer tasques d’organització, també s’ocuparà de la secre-
taria de política municipal. LR

Renovació de l’executiva de les JSC

�Estatut del futur consorci de TDT

JSC

Sánchez és l’únic candidat
a les primàries d’ICV

pilar abián
redacció

Márquez renuncia per desacord amb el procés

 >> Sánchez (a dalt) i Márquez

Els municipis de Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Rubí,
Sant Cugat, Santa Perpètua i Sant Quirze han donat llum
verda a l’estatut del futur consorci de la Televisió Digital
Terrestre (TDT) del Vallès Sud. El text es portarà a
aprovació als plens dels ajuntaments del mes de setembre.
La seu del consorci serà a Sant Cugat i, pel que fa al centre
de producció comú, els municipis no han pres cap decisió
a l’espera de conèixer els projectes tècnics. També és previst
crear minicentres de producció a cada ciutat. LR

“Si el partit m’ho demana,
em tornaré a presentar”

pilar abián
barcelona

>> EVA GARCÍA, DIPUTADA PEL PPC

RAQUEL FERNÁNDEZ

Eva García està disposada a op-
tar per segona vegada a dipu-
tada al Parlament de Cata-
lunya si el PPC li ho demana.
La montcadenca, que també és
regidora a l’Ajuntament, va ser
elegida en les eleccions autonò-
miques del 2003 sent la prime-
ra persona del municipi que
ha ostentat mai el càrrec. Amb
35 anys i biòloga de professió,
va començar a militar en el
PPC l’any 1995 i és una de les
representants més joves del
grup parlamentari popular
que encapçala Josep Piqué.

-Ja sap si anirà a les llistes les
properes eleccions previstes
l’1 de novembre?
-És la pregunta que ens fem tots
els diputats entre passadissos,
però la veritat és que no. Ga-
nes en tinc però, de tota mane-
ra, estic a disposició del meu
partit.
-Com ha estat l’experiència de
diputada en aquests tres anys?
-Molt enriquidora, però crec
que l’Estatut ens ha ocupat
massa temps i això ha fet que
moltes lleis i projectes hagin
quedat ajornats.
-Quina és la tasca que fa?
Sóc portaveu del PPC per Cul-
tura, afers del síndic de Greu-
ges i de polítiques de Joventut.
A banda, m’encarrego de dur
qualsevol tema que afecti la co-
marca del Vallès Occidental.
Recullo propostes de veïns o
col·lectius, m’informo, em do-
cumento i veig si, com a partit,
podem fer alguna cosa al res-
pecte.
-Abans de presentar proposi-
cions no de llei, les consen-
sua amb la resta de forces po-
lítiques?
-Intento fer-ho per garantir que
arribin a bon port. És millor
pactar abans d’arribar a la co-

missió on es votarà, encara que
no sempre pots. Durant un
temps el tripartit negava per sis-
tema qualsevol de les nostres
propostes.
-Quina relació té amb els di-
putats dels altres grups?
-La veritat és que és molt bona.
Puc dir que tinc amics de tots
els colors polítics.
-I amb el president i els con-
sellers?
-El president Maragall és molt
educat i una bona persona.
Amb la majoria dels consellers
també tinc una bona relació.
Per a mi, una de les millors,
per la seva qualitat humana, ha
estat Caterina Mieras.
-Què creu que passarà a les
eleccions?
-La majoria de les enquestes mos-
tren que els ciutadans estan
descontents dels polítics en ge-
neral i penso que això es pot
traduir en una elevada absten-
ció. Seria una llàstima perquè
jo crec que aquestes són les
eleccions més importants, ja que
les autonomies tenen avui dia
molt poder legislatiu i la majoria
de competències per governar.
-I quant als resultats?
-Penso que el pitjor seria que
es reedités un tripartit. Tam-

La representant popular és la primera del municipi que ostenta el càrrec

>> Eva Garcia a l’hemicicle del Parlament de Catalunya

poc no crec que sigui bo tor-
nar a tenir un govern naciona-
lista. El cert és que és difícil fer
pronòstics. Confio que els
votants seran prou intel·ligents
per decidir què és el millor per
a Catalunya.
-Creu que és justificada la
imatge negativa que el PPC
té a Catalunya?
-Crec que està influenciada per
la política estatal i per cam-
panyes específiques d’altres
partits, com la que el PSC va
fer amb motiu de l’Estatut. Ens
volen fer aparèixer com els “do-
lents” però el cert és aquesta
imatge negativa no es corres-
pon a la realitat del que real-
ment és el meu partit.
-Recorda la primera inter-
venció seva a l’hemicicle?
-I tant! Va ser en el primer Ple
de la legislatura i reconec que
em va impressionar veure la
sala plena amb tot l’auditori
pendent de les meves paraules.
És una pressió a la qual no
t’acabes mai d’acostumar.
-I alguna anècdota?
-Em vaig equivocar en una vo-
tació i, com el vot queda
reflectit a la pantalla, tothom
es va adonar de la pífia. Són co-
ses que passen (riu).

primàries i amb un procés abs-
olutament legal i correcte”.
El 24 de juliol la trentena d’ad-
herits de la formació podrà
votar l’únic aspirant a encapça-
lar la llista del partit de 10 a
13h i de 17 a 21h al carrer
Guadiana 12.

FOTOS: ARXIU
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FOTOS: RAFAEL ALEMÁN

L’únic camió a l’illa de Meanguera.
L’arribada del camió aportat pels ajuntaments de Montcada
i Reixac, Gavà, Viladecans i Begues a Meanguera del Golfo
es va celebrar com una autèntica festa al poble. Es tracta de
l’únic vehicle que existeix al municipi i que servirà per fer
els transports de residus i dels serveis bàsics necessaris pels
quals sigui requerit d’urgència. LM

Montcada seguirà ajudant
els pobles d’El Salvador

L’Ajuntament continuarà
donant suport als projectes de
cooperació amb El Salvador,
especialment amb la població
de Nahulingo, agermanada
amb Montcada des del 2002.
Aquest és el compromís de la
delegació municipal que  va
tornar de viatge oficial el
passat 15 de juliol després de
recórrer el país durant dues
setmanes per comprovar
l’evolució dels diferents
projectes que s’estan impul-
sant des de Montcada a través
de les ongs Tazumal Cata-
lunya-El Salvador i CECA-
DE. Algunes de les iniciatives
solidàries són compartides
amb altres municipis catalans,
com Gavà, Begues i Vilade-
cans,  compten amb el suport
de la Mancomunitat de Mu-
nicipis de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i la Diputació
i estan canalitzades a través del
Fons Català de Cooperació.
L’alcalde, César Arrizabalaga,
i el president de l’Àrea Social
i regidor de Cooperació, Car-

L’alcalde viatja a Nahulingo per supervisar els projectes de Tazumal

les Guijarro (PSC) acom-
panyats de representants de
Tazumal, van recórrer més de
2.000 quilòmetres entre El Sal-
vador i Hondures i van parti-
cipar en els actes d’inauguració
de diverses actuacions promo-
gudes i finançades des de
Montcada.

Aigua potable. A Nahu-
lingo la delegació local va  inau-
gurar la instal·lació d’aigua po-
table de dues de les cinc escoles
que està previst dotar de sub-
ministrament així com bom-
bes d’aigua per a 250 famílies
del barri de San Miguel de
Montcada. El que no es va po-
der inaugurar encara és el
mercat municipal i d’artesania
que s’està habilitant a les depen-
dències de la Casa Comunal. El
regidor de cooperació s’ha
mostrat satisfet per “la bona
gestió que s’està fent dels
diners que Montcada aporta
cada any per millorar les
condicions de vida de la
població salvadorenca”.
La segona part del viatge va
consistir en una visita al

municipi de Perquín, on s’ha
adequat el Museu de la Revo-
lució i s’ha asfaltat el carrer
d’accés a l’ambulatori, i a
Meanguera del Golfo. Allà, la
delegació va fer entrega a les
autoritats d’un vehicle que es
farà servir per a la recollida
d’escombraries.
Arrizabalaga i Guijarro van
aprofitar el viatge per reunir-
se amb representants del
municipi nicaragüenc de La
Paz Centro, també agermanat
amb Montcada, on la
cooperació catalana ha permès
adequar un mercat d’artesa-
nia. L’alcalde ha qualificat el
viatge com “una experiència
intensa i emotiva” i ha anun-
ciat que el Consistori conti-
nuarà donant suport “als pro-
jectes actuals i als que vagin
sorgint que, en bona part,
tenen a veure amb la salu-
britat de l’aigua i el tracta-
ment de les deixalles”. Al
setembre l’Ajutnament estu-
diarà les noves propostes de
cooperació que els han fet arri-
bar autoritats i entitats salva-
dorenques.

laura grau
redacció

 >>Benvinguda dels nens de Nahulingo a la delegació montcadenca

 >>Sistema de motor utilitzat per bombejar l’aigua del subsòl

Ffoment de l’economia local. L’aportació
montcadenca ha contribuït a aplicar millores
econòmiques i dels espais públics a Nahulingo.

Agraïment solemne. El municipi de
Meanguera del Golfo va rebre amb un acte
protocolari i solemne les autoritats montcadenques.

Aigua a les escoles. La cooperació ha
permés dotar de serveis d’aigua les cinc escoles del
municipi de Nahulingo.

Rehabilitació del museu de la pau.
El museu de la Revolució i de la Pau de Perquín ha
estat possible amb la solidaritat de l’Ajuntament.

Contactes institucionals.
L’alcaldessa de de San Salvador, capital d’El
Salvador, va rebre la delegació montcadenca.

El primer glop d’aigua
de l’aixeta del col·legi

Sovint oblidem que les comoditats que tenim
en la quotidianitat, no les poden compartir altres
països en vies de desenvolupament. Prova d’això
és com van celebrar els habitants de Nahulingo
l’abastiment d’aigua a les escoles del municipi
salvadorenc. Per a ells significava poder fer el
primer glop d’aigua de l’aixeta, una oportunitat
irresistible, com mostra la fotografia. LM
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El Campus Ítaca
acosta la UAB als
joves estudiants

laura grau
redacció

Roser Alcázar, Lídia Molano i Núria Jané, de l’IES Montserrat
Miró i Vila, són les autores d’Antígona, una santa i trista conca?, el
primer treball guanyador del Premi Francesc Noy d’Humanitats
de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit pel professor Joan
Martori. El jurat ha valorat la capacitat d’endinsar-se en les
reescriptures del mite en la literatura europea i, sobretot, catala-
na. Així, destaquen les anàlisis que fan de les obres de Guillem
Colom, Josep Maria Muñoz i Jordi Coca, i les entrevistes personals
realitzades a aquests autors. El guardó s’ha atorgat ex aequo a dos
dels treballs presentats. LM

Vuit alumnes de l’IES La Ri-
bera han participat en el Cam-
pus Ítaca 2006, un programa
social i educatiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona
(UAB) adreçat a nois i noies
de 15 anys que té per objectiu
animar els joves a continuar
estudiant després d’acabar
l’etapa d’ensenyament secun-
dari obligatori (ESO). El
Campus Ítaca consisteix en
una estada de dues setmanes a
les instal·lacions de la UAB, de
dilluns a divendres de 9 a 18h,
en què alumnes de tercer
d’ESO de diferents instituts es
relacionen a partir de la for-
mació de grups de treball en
què només dos poden per-
tànyer al mateix centre.

Bona resposta. Els joves
assisteixen a un seguit de tallers
i activitats de grup dissenyades
per la mateixa universitat i
monitoritzades per alumnes

dels darrers cursos universi-
taris o que fa poc que han aca-
bat els estudis.Aquest és el
segon any que l’IES La Ribe-
ra participa en el projecte i
segons el coordinador pedagò-
gic del centre, Andreu Vi-
nyals, “s’ha vist que és efec-
tiu ja que els alumnes que
van participar l’any passat
han millorat el seu rendiment
acadèmic i alguns han fet
l’opció d’anar a la univer-
sitat”.
Els participants d’aquesta edi-
ció han valorat positivament
l’experiència. “Tenia la imat-
ge de la universitat com una
cosa inaccessible i distant i
he pogut comprovar que no
és així”, diu l’alumna Laura
Márquez. Joan Pérez també ha
modificat la visió que tenia
d’aquesta institució i està ani-
mat a continuar estudiant
quan acabi l’ESO. La Juana
Martín destaca les noves
amistats que ha fet amb alum-
nes d’altres instituts.

Vuit alumnes de l’IES La Ribera participen al programa

 >>Els alumnes de l’IES la Ribera, a la plaça de les Oliveres del campus

societat

L’Escola d’adults
obrirà matrícula

al setembre

El 83% aprova
la selectivitatPremi per a un treball de l’IES M. Miró

De l’1 al 15 de setembre estarà
obert el termini de matrícula a
l’Escola d’Adults Ramon Balsa-
lobre, al carrer Reixagó de Can
Sant Joan. L’horari per forma-
litzar-la serà de dilluns a diven-
dres de 9.30 a 13.30h i de 15 a
21h. Les classes començaran el
18 de setembre. Al centre es po-
den estudiar les màteries per
superar les proves d’accés als
Cicles Formatius de Grau Mitjà
i de Grau Superior, i els mòduls
per obtenir el títol de Graduat.
Una de les novetats és l’aula
d’autoformació, un espai on
l’alumne pot marcar-se el seu
ritme amb l’ajut d’un tutor. LR

PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO

Dels 94 alumnes dels centres de
secundària de Montcada i Rei-
xac que es van presentar a les
proves d’accés a la universitat
(PAAU), 78 van aprovar (83%).
Els alumnes que no hagin
aprovat o que no tinguin prou
nota per fer aquella carrera que
desitjaven, tenen una altra opor-
tunitat al setembre. RF
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l’estiuen imatges CAN CUIÀS> LUDOJOCSFONT PUDENTA> JOCS D’AIGUA

MAS RAMPINYO> JOCS INFANTILSCASALS D’ESTIU> ENTRETENIMENT DIARI

Divertint-se amb xeringues d’aigua.
L’AV Font Pudenta va reunir la maïnada  del barri
l’1 de juliol per passar una estona divertida amb jocs
d’aigua que van servir per combatre la calor.

Enginy en el temps lliure. Els més de
600 nens i nenes que han passat aquest any pels Casals
d’Estiu organitzats per l’Ajuntament han combinat
les activitats de lleure amb les educatives.

El luxe del modernisme català.  La
Casa de les Aigües ha obert portes aquest juliol per
rebre visites guiades i descobrir els racons més
encantadors d’aquest complex modernista.

CASA DE LES AIGÜES> VISITES

Com passar una tarda lúdica.  La
canalla de Can Cuiàs ha tingut durant el mes de juliol
una cita els dimarts i els dijous a la tarda al Ludojocs,
un espai de trobada i entreniment.

Propostes del comerç. La Unió de
Botiguers i Industrials de Mas Rampinyo es va afegir
al programa d’activitats infantils organitzant una
matinals de jocs a principi de juliol.

Seduïts per l’encant dels països.  La
Mostra de Turisme Juvenil ha proposat diferents
destinacions per viatjar i ha fet monogràfics sobre
alguns països com l’Índia (taller de ioga, a la foto).

MOSTRA DE TURISME> DESTI
PILAR ABIÁN

SÒNIA HERNÁNDEZ LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAURAQUEL FERNÁNDEZ

EQUIP VERD
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en 2 minuts...

�20è aniversari de Montcada Ràdio

�Testimoni de la fibriomiàlgia
Les vivències d’una afectada de fibriomiàlgia i fatiga crònica
són el fil conductor de Diagnóstico: Invalidez, un llibre que l’autora,
Dolors Guàrdia, va presentar el 4 de juliol a la Casa de la Vila.
L’acte, organitzat per l’Associació Catalana contra la Fibrio-
miàlgia, ACAF, va servir per
divulgar el testimoni d’una
persona en la seva lluita con-
tra la malaltia. Guàrdia va
destacar la importància de
tenir suport de la família i
comprensió per part dels
metges. LG

Montcada Ràdio es prepara per commemorar durant la
propera temporada el 20è aniversari de l’emissora. Així ho va
expressar el seu director, Lluís Maldonado, durant l’acte de
cloenda de la temporada 2005-06, que va comptar amb el per-
sonal de l’emissora, la cinquantena de col·laboradors, l’alcalde
i altres autoritats municipals. A principi d’octubre es presentarà
el programa commemoratiu de l’efemèride que s’allargarà
durant tot un any. Maldonado va reconèixer la important
tasca que fa el personal del departament i tots els col·laboradors
per oferir una “ràdio viva i de qualitat”, i va subratllar
l’excel·lent acollida de l’emissora a Internet, que supera els
5.000 oïdors mensuals. LR

Una delegació municipal farà els dies 26 i 27 d’agost una nova
visita oficial a Águilas, municipi murcià agermanat amb
Montcada i Reixac. El programa inclou una recepció a
l’Ajuntament d’Águilas,  un dinar oficial i l’actuació del grup
d’havaneres Vallparadís a la plaça Antonio Cortijos, on es
repartiran mocadors mariners i rom cremat entre els assistents.
El Centro Aguileño col·labora en l’organització dels actes.
Aquest és el quart any que una delegació local viatja a Aguilas
per mantenir viu l’agermanament amb la ciutat murciana d’on
són originaris uns 300 veïns de Montcada. LR

�4a visita de germanor amb Águilas

LLUÍS MALDONADO

La nit amb més vena artística
pilar abián
terra nostra

Veïns de Terra Nostra fan un espectacle per la Festa Major del barri

Comissió organitzadora de la Nit Boja

gent que es mou

més informació

Centre Cívic l’Alzina
 c/ Núria, 73

Telf. 956 640 862

PILAR ABIÁN

 >> Un dels grups es prepara per a l’actuació assajant al Centre Cívic l’Alzina

Ara fa 21 anys, un grup de joves
de Terra Nostra va decidir or-
ganitzar un espectacle per ame-
nitzar una de les vetllades del
programa de Festa Major. Així,
de forma espontània, va néixer
la Nit Boja, una nit en què tot-
hom pot pujar a l’escenari i mos-
trar les seves habilitats artístiques
cantant, ballant o fins i tot fent
gags d’humor. Alguns dels pio-
ners encara continuen sortint
avui dia i altres –sobretot els més
petits– s’estrenaran per primer
cop. Si bé a l’inici només sortia
gent de Terra Nostra avui dia
també participen grups d’altres
punts del municipi. Enguany,
per exemple actuaran joves de
Can Cuiàs.

Treball en equip. Per tal que
l’espectacle arribi a bon port  hi
ha un grup de 10 persones que
s’encarrega de coordinar-lo. La
feina comença a final de juny,
amb la inscripció dels grups o
les persones que volen partici-
par. Els més grans no necessiten

una supervisió directa però els
petits requereixen el suport de
l’organització. “Aquest any
tenim una vuitantena de nens
apuntats i una cinquantena de
joves i grans”, explica Manoli
Villanueva, membre de la
comissió.
La majoria dels petits s’apunta
perquè li agrada ballar però no
té ni grup ni cançó, per això la
comissió organitzadora és l’en-
carregada de decidir qui surt a
cada número en funció de les
edats, triar la música, la coreo-

grafia i fins i tot el vestuari.
Durant el mes de juliol gairebé
cada dia de la setmana hi ha as-
sajos al Centre Cívic l’Alzina. A
final d’agost es tornaran a re-
prendre tot esperant el gran dia,
el 8 de setembre, a les 21h, en
què les llums de l’escenari s’en-
cendran per viure una nova Nit
Boja a Terra Nostra.
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Divendres   21j
mostra de turisme. Acte de
cloenda amb un sopar a la fresca de les
receptes del món apreses als tallers. Hora:

19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
sortida.  Últim dia per apuntar-se a la
sortida de cap de setmana a Vilanova de
Sau. Dies: 16 i 17 de Setembre. Preu:  25
euros per als socis del Club Jove, 30 euros
per a la resta (plaçes limitades) Lloc: Can
Tauler.

Dissabte  19a
excursió. Ascensió a Les Agudes, un
dels mítics cims del Montseny, pels
Castellets. Punt de sortida: Col·legi La
Salle. Hora: 7 h. Organitza: El Cim
(inscripcions al telèfon 637 407 031).
festa terra nostra. Vegeu
activitats a l’anunci inferior

Diumenge  20a
bàsquet. Partit amistós del Valentine
d’EBA contra el Colgate Raiders d’USA.
Hora: 20h. Lloc: pavelló Miquel Poblet.

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

EXPOSICIÓ

més informació: www.montcada.cat

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

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

L’ESCULTURA
MODERNA

XERRADA

7 de setembre

El col·leccionista Juan Garreta Montoliu
parlarà sobre l’escultura moderna a
l’Auditori Municipal, 19.30h

Organitza: Regidoria de Cultura i Escola Municipal

de Talla i Escultura

TREBALLS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
TALLA I ESCULTURA
Del  5  al 17 de setembre

SOPAR A LA FRESCA
AMB PLATS EXÒTICS

CLOENDA MOSTRA
DE TURISME JUVENIL

Divendres 21 de juliol.
A l’Espai Jove Can Tauler, a partir de les 19h

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

LES DONES DE MONTCADA I
ELS MOVIMENTS SOCIALS
De l’1 d’agost a l’1 de setembre

EXPOSICIÓ DE PINTURA DE
JORDI SALA
Del 19 de setembre al 15 d’octubre

Dimarts  29a
hora del conte. L’oca d’or, a càrrec
del contista Albert Estengre. Hora: 18h. Lloc:

Biblioteca de Montcada, c/Montiu, 12

Divendres  1s
bàsquet. Primer partit de la Lliga Catala-
na EBA entre el Valentine i l’Andorra. Hora:

20.30 h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Dissabte  2s
festa terra nostra. Vegeu activitats
a l’anunci inferior.
ballada de sardanes. Amb la
Cobla Jovenívola de Sabadell. Hora: 19h.
Lloc: Pl. del Poble ( Terra Nostra).

Diumenge 3s
fira de liquidacions. Venda
d’estocs. Hora: De 9 a 15h. Lloc: carrer Major.
festa terra nostra. Vegeu activitats
a l’anunci inferior

Dimarts 5s
exposició. L’Escola Municipal de Talla i

Escultura exposa els seus treballs fins al 17
de setembre. Hora: 18.30h. Lloc: Auditori.

Dijous 7s
xerrada. El col·leccionista Joan Garreta
Montoliu farà una xerrada sobre escultura
moderna. Hora: 19.30 h. Lloc: Auditori .

Dissabte 9s
festa terra nostra. Vegeu activitats
a l’anunci inferior.

Diumenge 10s
montcada camina amb. Ca-
minada fins al jaciment ibèric Les Maleses.
Hora: 9h. Punt de sortida: c.Mossèn
Castellví.
futbol. Presentació oficial del Sant Joan
Atlètic. Hora: 17h. Presentació del Club De-
portivo Montcada. Hora: 19 h. Lloc: camp
de futbol del Font Freda.

Dilluns 11s
diada de Catalunya. Hora: 12h
Lloc:  Pl. de l’Església.



18 2a quinzena
juliol/agost  2006 opinió

Editorial

Accessibilitat a l’habitatge

Telèfons d’interès

935 726 491 935 726 493 laveu@montcada.org

més informació:

la bústia del lector

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

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
 Fa unes setmanes aparcant a l’alçada de l’IES Montserrat Miró vaig

rascar el lateral del vehicle amb un pilar de la llum que sobresurt

quatre dits de la vorera. No hauria d’estar senyalitzat aquest pilar?

Què es pot fer per reclamar danys?  Àurea Vela. Montcada Nova

La Policia Local ha comprovat que efectivament la columna
sobresurt de la vorera i ho ha posat en comunicació de Serveis
Municipals que s’ocuparà de senyalitzar-la amb pintura. Tot i
així, en ser un element de Fecsa, instarem la companyia elèctrica
que prengui mesures per evitar casos com el seu. Pel que fa a la
reclamació de danys, des del Serveis jurídics de l’Ajuntament
recomanen presentar una instància amb l’explicació dels fets.
També es poden aportar testimonis i fotografies que corroborin
l’incident. Aquests elements permetran tramitar el procediment
que determinarà si hi ha o no responsabilitat de l’Administració
i, per tant, si té dret a una indemnització. Ramón Sánchez,

regidor de Relacions amb Empreses de Serveis (ICV-EUiA)

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

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

Casal de la Mina
Candidatura B

Can Sant Joan

>> Es la primera y la última
vez que nos dirigimos a la
candidatura A para contestar
las mentiras que estáis propa-
gando.  Vaya por delante nues-
tro respeto por los socios que
ejercieron su derecho a voto y
por el resultado, aunque no es-
temos de acuerdo en cómo se
llevó a cabo el proceso electo-
ral para la renovación de la jun-
ta del Casal. Lo que no vamos
a tolerar es que se falte a la ver-
dad. La candidatura B elaboró
un programa que no se pudo
dar a conocer porque no dis-
poníamos del censo de socios.
Tampoco se nos permitió ha-
cer la lectura del mismo antes
de la votación. Una de las se-
cretarias que ha puesto el
Ayuntamiento para gestionar
el Casal, se encerraba con los
socios que iban a votar en la
sala donde estaban depositadas
las papeletas de las candidatu-
ras  aunque, según ella, no lo
hacía de mala fe. El recuento
de votos se hizo en una sala
aparte en la que sólo estaban
presentes los miembros de las
dos candidaturas. El presiden-
te nos dijo que si nos presentá-
bamos por dinero. Permitisteis
que votaran personas menores
de 60 años. El control de los
socios que ejercían derecho a
voto lo hizo la candidatura A
y durante el escrutinio no se
cotejó si correspondía el núme-
ro de votos emitidos con el de
socios que votaron.
Que cada cual saque sus con-
clusiones sobre las elecciones a
la junta. Las personas que de-
seen consultar nuestro proyec-
to pueden llamar a los teléfo-
nos 935 641 267 o 935 646 257.
Permitidnos, eso sí, que pon-
gamos en duda que sois una
candidatura llena de energía e
ideas. Esperamos que por el
bien de todos, el interés que te-
néis con la gestión del Casal sea
el bienestar de las personas y
no el beneficio económico que
pueda generar. Con todo res-
peto, de la candidatura B a la
candidatura A.

Cura del bosc
Eduard Martín, president de l’ADF

Terra Nostra

>> La creació de l’Associació
de Defensa Forestal (ADF) ha
estat un procés il·lusionant des
dels seus inicis. A mida que
hem anat fent camí ens hem tro-
bat persones i institucions de
les que hem rebut consell i su-
port. Aquesta entitat no només
és una bona eina contra el foc
sinó un mitjà per humanitzar
el bosc. Hem de tenir molt en
compte la singularitat del bosc
montcadenc, envoltat de forta
presència humana.
Dintre d’aquesta segona etapa
tornem a obrir la porta a la
il·lusió que és l’eina bàsica de
la construcció humana. És per
això que volem transmetre el
nostre agraïment a l’Ajunta-
ment i als seus tècnics per l’aju-
da prestada en l’etapa de la
constitució de l’ADF i sol·li-
citar-los un nou esforç per tal
que la frase “el bosc és vida” sigui
una realitat compartida per
tots, tant els d’una banda del
Besòs com els de l’altra.
Si l’ADF acaba aconseguint
que els montcadencs girin la vis-
ta cap al seu bosc amb estima-
ció i orgull, podrem dir que
l’hem salvat per sempre.

Agraïment
M.Teresa Monclús

Mas Rampinyo

>> El cap de setmana del 14 i
15 de juliol el Cim va fer una
ascensió a la Pica d’Estats que
vaig aconseguir culminar des-
prés de molts esforços. Des
d’aquí vull agrair l’ajut que vaig
rebre en tot moment per part
dels organitzadors. La meva
baixada va ser lenta i carregosa
a causa d’una caiguda, però em
van fer costat. Sense ells no me
n’hagués sortit. Moltes gràcies.

Denuncia
MJ FG

Mas Rampinyo

>> En marzo me fui a infor-
mar de lo que necesitaba para
matricular a mi hijo en una
guardería de Mas Rampinyo.
Una educadora me informó
que en mayo era cuando se ha-
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En La Veu 284 vam informar a l’agenda d’un
sopar de dones en suport a l’Estatut organitzat
per EUiA. Aquesta formació no va ser,
però, l’organitzadora de l’esdeveniment que
va aplegar una vuitantena de participants de
tota la comarca.
En l’agenda del número anterior, el Festival
de dansa atribuït a l’AV de Can Sant Joan
el va organitzar el gimnàs Jym’s.

Fe d’errates

cían las matrículas, que tenía
que mirar a ver si había plaza,
que le dejara todos mis datos
y me llamaría.
A principios de abril hice una
llamada y me dijo que me lla-
maría después de Semana San-
ta. No lo hizo. En mayo pasé
por la guardería y me atendió
otra persona, me dijo que es-
taba haciendo entrevistas y que
ya me llamaría. A principios de
junio me pasé otra vez porque
veía a personas entrar y darles
un documento, hablé con ella
y me dijo que no había plazas
porque pasaban los hermanos
de los alumnos. Le dije que, si
me hubieran llamado, podría
haber ido a otra guardería y res-
pondió que fuese a otra guarde-
ría en donde hay plazas para
inmigrantes y minusválidos.
Esto me sentó fatal, porque mi
hijo tiene una pequeña minus-
valía. Y ahora estoy sin plaza
en ninguna guardería por cul-
pa de ella.
La semana pasada llegó a mis
oídos que a otro niño que tie-
ne problemas también le negó
la plaza y que dos mamás fue-
ron en mayo a informarse una
tarde y a las 24 horas ya esta-
ban matriculados. Todo esto
que escribo es verdad y me da
pena pensar que hay personas
como esta mujer que se llaman
educadoras y desprecian a ni-
ños que necesitan un poquito
más de atención. Ahora sé que
a mi hijo le negó la plaza por-
que no quiere problemas y yo
le aseguro que le van a dar más
los otros niños que mi hijo. Un
saludo para las personas que no
son iguales que ella.

Segons l’article 47 de la Constitució espanyola, tots els espanyols
tenen dret a un habitatge digne. També l’article 27 del nou Estatut
de Catalunya estableix que: “Les persones que no disposen dels recursos suficients
tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han
d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions
que determinen les lleis”. Tot plegat són teories que queden bé sobre el
paper però que a la pràctica, no es veuen reflectides, ja que no hi ha
prou habitatge protegit per cobrir la demanda social. Sortosament a
l’ámbit local s’estan fent avenços en aquest sentit promovent la
construcció de pisos de protecció per part d’administracions
públiques com Institut Català del Sòl (INCASÒL), l’Institut
Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSÒL)
o Montcada Òptima i també obligant els promotors privats que
fan promocions importants a destinar un percentatge de l’obra a
habitatge social.
Ara, a més, es crea l’Oficina d’Habitatge amb l’objectiu de ser el
referent al qual s’adrecin totes les persones que necessitin un habitatge
i no tinguin recursos per accedir-hi. Aquest nou ens els facilitarà
informació sobre les promocions que hi hagi i també crearà una
borsa de lloguer que oferti pisos per sota del preu del mercat. És,
sens dubte, un pas necessari per facilitar que col·lectius, com ara els
joves, la gent gran o les famílies amb una renda per càpita baixa,
puguin disposar d’un habitatge digne sense necessitat d’haver de
marxar fora del municipi obligats per l’actual pressió immobiliària.
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Fernández i  Sònia Hernández. Assessorament  lingüístic: Servei  Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Composició: DEBARRIS SCCL. Impressió:
CREACIONS GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars.Gerent  Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona.
Consell d'Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor Ajuntament: Josep Serrano. Dipòsit Legal:
B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. web:http://www.montcada.org. El proper número, el 15 de setembre
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Domingo
Caldesc
Tècnic

:: Què fan els montcadencs quan

tenen vacances?

:: Quina és la destinació preferida?

:: Són tradicionals o innovadors en

els seus viatges?

:: Com planifiquen les vacances?

El grau de satisfacció

dels viatges dels

catalans està en el 8,4

punts, segons dades de

l’Institut d’Estadística de

Catalunya.

Què fem de vacances?

Soraya
Jané
Estudiant

Pedro
Gómez
Administratiu

� Prefereixo temporada alta.
M’agrada que el lloc de vacan-
ces cada any sigui diferent,
però sempre per Espanya.
M’estimo més passar les va-
cances a la muntanya.

la veu dels veïns

Sandra
Guixà
Estudiant

� Encara no tinc vacances.
Les faré durant l’any, que no
surten tan cares com a l’estiu.
M’agrada anar canviant de lloc.
Prefereixo la platja a l’estiu i la
muntanya la resta de l’any.

� A mi i a la família ens agrada
viatgar per Espanya i per l’es-
tranger. Prefereixo passar les
vacances a la platja, però tam-
bé anem a la muntanya.

� Ja tinc decidit on aniré, a
Egipte. Sempre canviem de
lloc. Prefereixo passar les
vacances a la platja i fer-les
en temporada alta.

El fòrum. Estiu

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
�  www.gencat.net/turistex_nou. Web de Turisme de Catalunya

�  www.turismevallesoccidental.org. Web del Consorci de Turisme del Vallès

Occidental

� Les vacances de Monsieur Hulot. Direcció: Jacques Tati. França, 1953.

L’impacte del turisme en l’economia
catalana és de 13.500 milions d’euros,
el que significa quasi 37 milions
d’euros al dia. D’aquesta quantitat,
9000 milions d’euros corresponen al
consum directe dels turistes.

�

“Mostrem alternatives al turisme tradicional”
Des de l’Ajuntament oferim cada any la Mostra
de Turisme Juvenil, que pretén donar suport en la
recerca d’informació i la planificació de les vacances.
L’experiència ens mostra que cada vegada la fan
servir més persones. Els destins preferits que hem
detectat són les capitals europees i els més joves
busquen informació sobre càmpings i albergs. Però
a la Mostra també presentem alternatives a les
vacances tradicionals, a les que es poden acollir

especialment els joves. Aquest any hem ofert
sessions sobre sobre vols de baix cost, allotjament
jove, turisme solidari i camps de treball, idiomes a
l’estranger i l’Interrail. També volem anar més enllà
de la informació estricta i aprofitem la Mostra per
presentar els països i la seva forma de vida. Aquesta
edició hem fet, entre d’altres, tai-txi, capoeira,
degustació de sushi i te verd i tallers de trenes, ioga,
percussió africana i cal·ligrafia japonesa.

David Ruiz
Tècnic municipal d’Infància
i Joventut

“Viatgem a platges espanyoles, Carib i països asiàtics”
Aquest estiu els montcadencs mantenen una línia
continuïsta amb el seu destí de vacances. Els destins
escollits majoritàriament són les costes espanyoles,
les illes Balears i Canàries i els més joves també volen
platja, però al Carib. Per als clients amb més poder
adquisitiu, les destinacions de moda aquest any són
Tailàndia, hi ha moltes reserves per a la Xina i s’han
revifat les dels Estats Unit. Des de fa un temps ens
adonem que la gent arriba més informada a

l’agència, perquè escull destinació i hotel per
Internet, però abans de fer la reserva definitiva vol
l’assessorament del professional, com si els
haguéssim de donar el vistiplau de la seva elecció.
El més habitual és que contractin un viatge per a
una setmana, els que poden pagar una mica més
agafen quinze dies. El que hem detectat aquest any
és que hi ha molta gent que no agafa vacances a
l’agost, hem venut molt per al juliol i al setembre.

Dolors Miralles
Cap d’administració
de Viatges Europa

“Descobrir el Vallès Occidental”
El Vallès Occidental compta amb unes característi-
ques que la fan única i ben diferenciada de la resta de
comarques de l’entorn de Barcelona. Un espai amb
un entorn natural privilegiat i en alguns casos des-
conegut, del que destaquen els dos parcs naturals de
gran interès: el de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i
el de Collserola. Els qui vulgueu descobrir el Vallès
Occidental teniu l’oportunitat de passejar, a peu, el
bicicleta o a cavall, pels camins de la Xarxa Vallès

Natural. Aquests us portaran per paratges tan bells,
com el Marquet de les Roques, el castell de Gallifa o
la Torrota de Vacarisses des d’on podreu gaudir
d’unes vistes excepcionals, sense oblidar el Monestir
de Sant Llorenç del Munt, un dels elements més
emblemàtics de la comarca.  A l’estiu podeu gaudir
de les  propostes culturals que omplen els capvespres
d’espectacles. I per acabar-ho d’arrodonir, la comar-
ca compta amb una excel·lent oferta gastronòmica.

Olga Olivé
Presidenta del Consorci de
Turisme del Vallès Occidental

Natalia
González
Administrativa

� Treballo tot l’estiu. Si pugués
escollir algun lloc de vacances
seria Austràlia. Sempre canvio
de lloc i intento anar a països
asiàtics. Prefereixo la platja.
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Apareix una nova torre de guaita
que ajuda a delimitar el poblat

El descobriment de dues noves cases corroboren que es tractava d’un nucli de població important a la zona

EXCAVACIONS A LES MALESES

sònia hernández
redacció

 >> Com és habitual, aquest estiu una vintena de voluntaris ha treballat  en les excavacions

La delimitació definitiva de les
dimensions del poblat ibèric de
les Maleses cada vegada està més
a prop. Les excavacions d’aquest
estiu al jaciment han tret a la
llum, parcialment, una torre de
guaita en molt bon estat de
conservació i que podria mar-
car un dels límits del poblat.
La torre, semicircular, es troba
sota una gran pedrera i es va
localitzar en la darrera setmana
de treballs, que ha dut a terme
entre el 26 de juny i el 13 de
juliol una vintena d’estudiants
de secundària, universitaris i
voluntaris. Donada la magnitud
de la pedrera, on els darrers
anys s’han anat dipositant les
roques extretes del poblat,
descobrir les veritables
dimensions de la troballa
correspondrà a les actuacions
del proper any.

Dues cases noves. A
més de la torre, aquest estiu han
sortit a la llum dues noves ca-
ses, una a la zona Sud i una altra
a la zona Nord, amb habita-
cions de grans dimensions. A les
estances fins i tot s’han trobat
murs divisoris de les habita-
cions, el que demostra que són
construccions grans i complexes
i suposa una diferència entre el
poblat del pic Candeler i altres
jaciments propers com el del
Puig Castellar. Gemma Hidal-
go, de l’equip directiu del
Jaciment, ha explicat que la
troballa de la torre es va produir
durant la darrera setmana dels
treballs: “No l’hem pogut
treure tota, perquè té a sobre
una pedrera molt gran i, amb
els recursos que tenim, neces-

sitaríem molt més temps, però
sí hem pogut veure que està
en molt bones condicions”.
A més de les cases de grans di-
mensions i de la torre, també
han estat importants les troba-
lles de diverses peces ceràmiques
i fins i tot d’algunes metàl·li-
ques, com ara la nansa d’un
braser i una part d’un passador
de cabell de bronze.
Per acabar de concretar els usos
d’aquestes peces i d’altres, totes
se sotmetran a l’estudi per-
tinent. Els resultats aconse-
guits en la campanya d’aquest
estiu, en què han participat 24
persones entre estudiants de
l’IES Montserrat Miró,  de la
UAB, de la UB i de l’IES
d’Alella, han animat molt els
seus responsables.

Perspectives
de futur al

jaciment ibèric
El jaciment continua la seva

expansió per la vessant nord,

que dóna a Montcada. Ara

l’objectiu perseguit és arribar

a concretar la delimitació del

jaciment, en el qual s’espera

trobar una gran estança que

hauria de servir de magat-

zem, ja que s’està compro-

vant que el poblat era una zo-

na de distribució de cereals

i altres productes alimenticis

entre els nuclis de les roda-

lies. Segons Gemma Hidal-

go, “a partir d’ara, l’ob-

jectiu dels nostres treballs

és trobar la construcció

on guardaven el gra; com

també ens proposem bus-

car el mur de defensa que

ens ajudi a delimitar defi-

nitivament el poblat”. Una

altra de les aspiracions que

quedaria pendent és la de

fixar la data en què es va

establir el poblat. “Sabem

que el van abandonar al

segle III abans de Crist –

ha comentat Hidalgo–, però

no quan es va fundar i es

van establir”.

Com és habitual, a partir

d’ara els investigadors

procediran a l’elaboració

dels nous plànols del poblat

que incloguin les troballes

d’aquest estiu i durant el curs

proper faran públiques les

conclusions de la campanya

d’excavacions durant una

xerrada. SH

 >> Detall de la torre de guaita trobada al jaciment Les Maleses
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>> FESTA A TERRA NOSTRA

sònia hernández
redacció

Un ampli programa
per a tots els públics

La festa major pren el relleu
de la setmana cultural

El sopar popular i les activitats infantils, els actes més concorreguts

laura grau
bosc d’en vilaró

>> BOSC D’EN VILARÓ

La urbanització del Bosc d’en
Vilaró, a la Serralada de Mari-
na, va celebrar els dies 7 i 8 de
juliol la seva festa major, que va
tenir com acte més destacat el
sopar popular i l’espectacle de
varietats que es va fer la nit de
dissabte al pati del Centre Cul-
tural, escenari de la major part
de les activitats, i que també va
acollir inflables per a la canalla.
El president de l’AV de Bosc
d’en Vilaró, Juan Manuel San-
tos, va destacar les més de 400
persones que van assistir al
sopar. “Estem molt contents
de la resposta de la gent que
any rere any es va afegint a la
festa i comença a fer-la seva”,
va senyalar.

Activitats per a tothom. El
programa festiu va començar
amb el tradicional chupinazo i el
passeig amb poni i moto de
policia pels carrers del barri. La
primera nit va actuar el grup
Playback que va fer ballar els
veïns fins a altes hores de la ma-
tinada. El grup d’animació
Tumàcat, amb música, ball, hu-
mor i canó de confeti final, va
animar el matí de dissabte. Al
vespre, els regidors de l’Ajun-
tament de Montcada, Sergio Her-
moso i Ramon Ribas, del PSC,
van fer el lliurament de premis
als guanyadors dels diversos cam-
pionats i concursos celebrats
durant la Setmana Cultural.

 >> L’actuació del grup Tumàcat va engrescar veïns de totes les edats

Terra Nostra celebrarà la seva
Festa Major entre els caps de
setmana del 2 i 3 i del 8 i 11 de
setembre. Els organitzadors han
previst un ampli programa on,
a més de quantitat, s’ofereix
varietat en els actes perquè tots
els veïns en trobin algun en què
participar. El 2 de setembre es
farà, entre d’altres, el chupinazo,
una cercavila pel barri, una ba-
llada de sardanes, una exposició
de treballs dels alumnes del CEIP
Mitja Costa, la LXV Festa del
Fanalet i un correfoc. El 3 de
setembre hi haurà competicions
esportives, la III concentració
Motorista, una sardinada popu-
lar, activitats infantils i un sopar

de germanor. Divendres 8 es
reprenen les celebracions amb la
XXI edició de la Nit Boja, que
sempre esdevé una de les
activitats més exitoses, i la disco
mòbil. Dissabte 9 hi haurà
campionats de dòmino, d’escacs,
la II cursa popular, activitats
infantils i ball per a la gent gran
amb el duet Parfils. Diumenge
10 els inflables ompliran la plaça
del Poble, on també es faran un
berenar i un espectacle de
varietats a la nit, que anirà seguit
del ball del fanalet. La festa
finalitzarà l’11 de setembre, amb
la V Trobada de Puntaires, el
XXIV concurs de paelles i la can-
tada d’havaneres amb la
formació Pirates de Bellaterra,
entre els actes més destacats.

Aniversari de la Coral de Montcada
La Coral Mare de Déu del Turó va celebrar el seu 25è
aniversari amb un concert a l’església de Santa Engràcia el 2
de juliol. La coral montcadenca va actuar amb la Coral Nou
Món de Barcelona, totes dues dirigides per Antoni Trigueros,
i va oferir un programa basat en peces tradicionals, cançons
infantils i també alguns temes de Mozart. Els cantants van
estar acompanyats al piano per Sergi Mestres. SH

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La festa del fanalet és una de els convocatòries més exitoses

PILAR ABIÁN/ARXIU
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Exposició i xerrades
per començar el curs
sònia hernández
redacció

Enric Casasses mostra les
seves originals composicions

La iniciativa s’ha celebrat a Can Tauler i el parc Salvador Allende

pilar abián
pla d’en coll-montcada

>>II CICLE DE POESIA A LA FRESCA

FOTOS:PILAR ABIÁN I MARGA TRIAS

Convocats els premis
de pintura i fotografia

sònia hernández
redacció

La Regidoria de Cultura ha
fet públiques les bases de
l’edició 2006 del Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramon
Masoliver, dotat amb 3.000
euros i el muntatge d’una
exposició per al guanyador, i
amb 1.500 euros i una
exposició per al finalista. En-
tre l’1 i el 17 de setembre es
poden presentar, a la Casa de
la Vila, obres en procediment
pictòric i temàtica lliures, res-
tringida la participació a una
obra per concursant.

Bases. El treball haurà de ser
inèdit i en cap cas podrà
excedir les mides de 80 forma,
és a dir, 146x114 centímetres.
Els organitzadors han insistit
en la importància que els
participants respectin les ba-
ses, sobretot les mides, ja que
algunes obres destacades pel
jurat de l’any passat van haver
de ser descartades per no
cenyir-se a les dimensions
estipulades. El veredicte del
premi es farà públic el 9 de
novembre a l’Auditori Muni-
cipal, i des de llavors fins al 5
de desembre s’exposaran les

obres seleccionades pel jurat
format pels crítics Josep M.
Cadena, Josep Corredor-Ma-
theos, Conxita Oliver i Ra-
mon Casalé i Solé.

Biennal de foto. D’altra
banda, també és oberta la
convocatòria de la V Biennal
de Fotografia Medalla Ciutat
de Montcada i Reixac, orga-
nitzada per l’Agrupació Foto-
gràfica (AFMiR) i l’Ajun-
tament. Fins al 14 d’octubre
es poden presentar obres, fins
a quatre per autor, a les Anti-
gues Escoles de Mas Rampi-
nyo, o al consistori. El vere-
dicte es farà públic el 21 d’oc-
tubre.
L’autor amb més fotos pre-
miades a les diferents catego-
ries, podrà aconseguir el Pre-
mi d’Honor Ciutat de Mont-
cada i Reixac i 600 euros. Tam-
bé es donaran 6 primers pre-
mis de 150 euros i tres premis
locals de 90, 60 i 30 euros. Les
obres seleccionades s’exposa-
ran a la Casa de la Vila entre
el 14 de novembre i el 10 de
desembre.Les bases dels dos
premis es poden consultar a la
pàgina web municipal, a
l’adreça www.montcada.cat.

Subvenció de 700.000 euros per
a l’auditori del Montcada Aqua

>>ESCOLA DE TALLA I ESCULTURA

El futur teatre-auditori del
complex lúdico-cultural Mont-
cada Aqua ha rebut una nova
injecció econòmica. La Genera-
litat, a través del Pla d’Equi-
paments Culturals 2005-2007,
ha atorgat a l’Ajuntament una
subvenció de 735.827 euros per
a aquesta construcció. El Go-
vern ja havia concedit una pri-
mera ajuda de 921.630 euros, a
través de dues convocatòries del
Pla Únic d’Obres i Serveis de

Catalunya (PUOSC), per a la
construcció de la biblioteca
inclosa en el mateix recinte,
mentre que la Diputació, mitjan-
çant la Xarxa Barcelona Muni-
cipis de Qualitat, aporta 1,3
milions d’euros més al projecte.
L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), s’ha
mostrat molt satisfet per la nova
subvenció. “Ve a ratificar un cop
més la importància i la qualitat
de l’equipament, que cobrirà

Entre el 5 i el 17 de setembre els
alumnes de l’Escola Municipal
de Talla i escultura, que dirigeix
l’escultor i Mestre Artesà Luis
Barbosa, exposaran un anys més
els seus treballs a l’Auditori Mu-
nicipal. Els alumnes també faran
sessions de talla en viu. Com
cada inici de temporada, la
mostra suposa, d’una banda, la
possibilitat que els alumnes
puguin exposar els seus treballs,
mentre que, alhora, es vol crear
un espai de reflexió al voltant
de l’escultura i la creació. Amb
aquesta intenció, es farà una
xerrada sobre l’escultura mo-
derna, a càrrec del col·leccionista
Juan Garreta Montoliu, el 12

de setembre, i un debat sobre
l’escultura contemporània.
Barbosa ha explicat que aquestes
xerrades no només s’adrecen als
alumnes interessats en la temà-
tica, sinó “que volen obrir un
debat a la població en general
per conèixer de més a prop
aquest art”.

Més creativitat. Barbosa
també ha assenyalat que, tot i
que la mostra segueix les
mateixes línies que en anys
anteriors, en aquesta ocasió es
podrà observar “una més gran
creativitat en les obres dels
alumnes, que ja han adquirit
molta tècnica i estan explorant
les diverses vies de la seva
expressivitat”.

amb escreix les necessitats
culturals del nostre municipi i
serà un referent a la comarca”,
ha assenyalat.
Les obres de la segona fase de
Montcada Aqua van començar
el 28 de setembre de 2005 i les
duu a terme l’empresa Vías, per
un import de prop de 7,3
milions d’euros. L’edifici ocupa
2.088 m2. Consta de tres plan-
tes, amb una superfície total
9.203,10 m2. LR

ARXIU

 >> Vista simulada del futur complex Montcada Aqua, al Pla d’en Coll

 >> Alguns dels alumnes de l’Escola de Talla  a la mostra de l’any passat

ARXIU

Enric Casasses i Josep Pedrals
van tancar el segon Cicle de
Poesia a la fresca del Cercle
Cultural, el 14 de juliol al vespre
amb un recital al parc Salvador
Allende davant d’una trentena
de persones. Malgrat ser un
espai obert, en què les veus dels
poetes compartien protagonis-
me amb el pas dels trens, de
vehicles i de vianants, ambdós
es van mostrar satisfets del
resultat. “El fet que hi hagi
aquestes intervencions d’ele-
ments espontanis li dóna més
riquesa a l’espectacle”, apun-
tava Pedrals.
Els rapsodes, en una intervenció
molt ben compenetrada, van
recitar poemes propis i d’altres
autors. Els sonets i les dècimes
van ser celebrats pel públic, que
va comprovar que la poesia va
més enllà de les reflexions
metafísiques, essent també una
mostra de la vida quotidiana
amb dosis de bon humor. “La
poesia arriba a tothom i, en-
cara que alguns poemes siguin
difícils d’entendre, el més
important és l’atmosfera que
es crea mentre es recita”,
explicava Casasses, un dels
poetes catalans més reconeguts

actualment. El Cercle Cultural
ha manifestat la seva satisfacció
pel resultat del cicle i ha
anunciat nous recitals per a la
propera tardor.

Nit de poesia jove. L’actua-
ció de Casasses i Pedrals tancava
un cicle que havia començat el
7 de juliol a l’Espai Jove Can
Tauler, amb una sessió de
poesia jove, amb l’actuació dels
poetes David Jiménez, Ernest
Farrés i Sònia Hernández. Els
tres autors van llegir poemes
dels seus llibres publicats i van

 >> Enric Casasses era el plat fort del segon cicle de poesia a Montcada

 >> Sònia Hernández llegint

avançar alguns que publicaran
properament. El recital va re-
unir una vintena de persones a
l’equipament del carrer Balmes.
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La pirotècnica Caballer s’adjudica
el sisè concurs de focs artificials

sònia hernández

redacció

La pirotècnia Ricardo Caba-
ller, de València, va resultar la
guanyadora del VI Concurs de
Focs Artificials Ciutat de Mont-
cada i Reixac de la Festa Major.
Caballer va obtenir 1.170 vota-
cions populars, d’un total de
1708 butlletes emeses. La piro-
tècnica valenciana  va actuar el

darrer dia de la festa. El gua-
nyador del concurs havia de re-
sultar de la decisió del jurat en
un 60% i de la votació popular
en un 40%.

Les votacions. Les altres
pirotècniques aspirants al premi
van ser Peñarroja, de València –
guanyadora de l’anterior edició
del concurs–, que va obtenir 66

Més de 1.700 persones van participar en la votació final

 >> Representants de la pirotècnica amb les autoritats municipals

vots populars, Turís, també va-
lenciana, que es va fer amb 226
de butlletes i Pablo, d’Astúries,
que va ser triada per un total
de 246 veïns. L’alcalde, conjun-
tament amb la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), van
lliurar el premi de 7.000 euros
i una placa commemorativa a
l’Ajuntament als responsables
el 30 de juny.

La montcadenca Pilar
López (1) ha guanyat la
primera edició del premi
de fotografia amateur
Mira lafoto, convocat per
la Regidoria de Cultura
amb motiu de la Festa
Major.
El veredicte es va fer
públic el 13 de juliol a la
Casa de la Vila. També
es van lliurar cinc accès-

sits a Noèlia Sardaña (4),
Maria Roselló (6), Ma-
nuel Gallart (5), Xavier
Martín (3) i Maria Canga
(2). El certamen ha comp-
tat amb la participació
d’una trentena de perso-
nes, una xifra acceptable
per a la regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral
(CiU), en el primer any
de la iniciativa. LR

Pilar López guanya el
concurs ‘MiRa la foto’

les imatges premiades...

 >> Els premiats amb les autoritats municipals

PILAR ABIÁN

SÍLVIA ALQUÉZAR
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Del porc, s’aprofita tot
el retro-visor

Les famílies de pagès criaven porcs per abastir-se de carn i embotits

laura grau

antoni trias

ARXIU MATLLO AGUILAR

 >>  Una família matant  el porc al carrer Domingo Fins a principi de segle XX

Des dels temps més reculats,
el porc és un dels principals
elements per abastir de viandes
les cases de pagès. Aquesta era
l’única carn que moltes llars
rurals menjaven en el decurs
de l’any, ja que no hi havia
carnisseries, a part d’alguns
animals que es criaven en el
corral. Alhora la matança del
porc era un fet social molt im-
portant i imprescindible en
l’economia de les famílies.
Segons les possibilitats de cada
casa, cada any es criaven un,
dos o, fins i tot, tres porcs.
Els animals es compraven
acabats de deslletar de la mare
quan encara són garrins i se’ls
alimentava amb les sobres de
la casa  com peladures de pata-
ta, verdures i pa sec, entre d’al-
tres. Aquestes restes es barre-
javen i es feien bullir en una
gran cassola que s’anomenava
“calderada”.

La matança. Quan arriba-
va el dia de la matança els veïns
s’ajudaven mútuament per
espedaçar l’animal i elaborar
les botifarres, els xorissos,  els
pernils, la catalana i altres
exquisideses derivades del

porc. Els nostres avantpassats
sabien salar, confitar, embotir
i conservar les diferents parts
del porc amb la finalitat de te-
nir reserva abundant durant
l’any i, de manera especial,
quan arribaven les feines
fortes de l’estiu, com són la
sega i recollida de cereals. Era
en aquest moment quan

s’encetava la llonganissa i la
costella i la carn que s’havien
guardat a la topina amb oli
d’oliva a fi de confitar-les i que
estiguessin a punt per aquest
moment. De la importància
del porc en una casa de pagès
n’és una mostra la següent
dita: “Per a viure en una casa
sense porc, val més estar mort”.

en 2 minuts...
�Llibre de Kim Manresa

Les estudiants Clara Cruz, del CEIP Elvira Cuyàs, i Isabella
Da Silva, del CEIP Font Freda, participaran al llibre Escoles d’altres

móns, on s’alternen les fotografies del fotoperiodista Kim
Manresa i els textos de prestigiosos escriptors, com José
Saramago, Dario Fo o Quim Monzó. El volum recull les
imatges que van formar part de l’exposició itinerant
homònima que va recórrer diversos municipis catalans, entre
ells el de Montcada i Reixac, on es va poder visitar el mes de
març a la Casa de la Vila –a la fotografia, un moment de la
inauguració. Amb motiu de l’exposició, els organitzadors van
realitzar un concurs entre les escoles de les localitats per triar
els millors textos per acompanyar les fotos. A Montcada, van
participar els alumnes de les escoles Font Freda, Elvira Cuyàs
i La Salle. Tots ells havien d’escriure sobre una imatge que
mostrava una escola sota un arbre a Burquina Fasso. SH

�Inscripcions als cursos de Cultura
La Regidoria de Cultura ha fet públics els Cursos que s’oferten
per a la propera temporada. Les propostes continuen amb la
línia marcada els anys anteriors, donat l’èxit que han aconseguit
els tallers que s’han dut a terme. L’oferta, com és habitual, es
divideix en quatre grans blocs: expressió corporal, arts plàstiques
i visuals, expressió musical i altres. Les preinscripcions es po-
den formalitzar entre el 15 i el 30 de setembre. SH

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU
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TORNEIG INTERNACIONAL D’ESCACS

El cubà Omar Almeida guanya la millor
edició de l’Open Vila de Montcada

El vencedor es va decidir pel sistema ‘Bucholz brasiler’ després d’un triple empat a 7 punts al primer lloc

El cubà Omar Almeida, mestre
internacional, és el campió de la
catorzena edició de l’Open In-
ternacional d’Escacs Vila de
Montcada, que es va disputar al
pavelló Miquel Poblet entre el
25 de juny i el 4 de juliol. El re-
sultat final es va fer esperar, ja
que hi va haver un triple empat
a set punts entre Almeida, el gran
mestre Marc Narciso i el mestre
internacional Alder Escobar, de
Colòmbia. El guanyador, que es
va adjudicar un premi de 2.500
euros, es va decidir després d’es-
collir per sorteig el sistema de
desempat –el Bucholz brasiler–
una mesura per evitar l’especu-
lació dels resultats i premiar els
que arrisquen per vèncer.

Valoracions. Almeida, de 24
anys, es va mostrar molt il·lusio-
nat amb el triomf, el primer que
aconsegueix a Espanya. “La vic-
tòria sobre l’indi Roy Saptarshi
a la setena ronda –tot i que ju-
gava amb negres– va ser clau en
la victòria final”, va dir el juga-
dor cubà. D’altra banda, el pri-
mer classificat al Grup B va ser
Esteve Jané, de Cardona, amb
7’5 punts. Respecte a la
participació dels jugadors de la
UE Montcada, la sorpresa la va
protagonitzar el peruà Cristian
Cruz, de 14 anys, qui va ser el
millor local en finalitzar al quinzè
lloc amb 6 punts al Grup A.
L’Open 2006, amb 151 parti-
cipants dels quals 37 eren titulats,
ha rebut les felicitacions de tot-
hom. El director del torneig, Re-
yes Cantero, s’ha mostrat satisfet
pel gran nivell, però ha lamentat
la decisió de la Federació Catala-
na d’atorgar-li la categoria B. “És
una incongruència perquè hem

sílvia alquézar
pla d’en coll

 >>  Tots els premiats a la catorzena edició de l’Open Vila de Montcada amb les autoritats municipals, els patrocinadors i els directius de la UE Montcada

 >> Esteve Jané, primer del Grup B

 >> Izquierdo dóna una placa al

capità i expresident, E. Romero

 >> Almeida rep el trofeu de mans de Joan Maresma, alcalde accidental

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

LLUÍS MALDONADO

els resultats
GRUP A

1 Omar Almeida (Cuba) 7pt.
2 Marc Narciso (Espanya) 7pt.
3 A. Escobar (Colòmbia) 7pt.
4 Josep M. López (Esp.) 6’5pt.
5 Salvador del Río (Esp.)6’5pt.
6 H. Mecking (Brasil) 6’5pt.
7 Roy Saptarshi (Índia) 6pt.
8 V. Moskalenko (Ucraïna) 6pt.
9 Roy Chowdhury (Índia) 6pt.
10 Jorge Iglesias (Argent.) 6pt.
11 Yuri González (Cuba) 6pt.
12 Enrique Aguado (Esp.) 6pt.
13 A. Cuartas (Colòmbia) 6pt.
14 Frank de la Paz (Cuba) 6pt.

15 Cristian Cruz (Perú) 6pt.
16 J. González (Colòmbia) 6pt.
17 Uriel Capo (Mèxic) 5’5pt.
18 Daniel Alsina (Esp.) 5’5pt.
19 Luis Ibarra (Mèxic) 5’5pt.
20 Arturo Vidarte (Perú) 5’5pt.

GRUP B

1 Esteve Jané (Cardona) 7’5pt.
2 Jaume Jané (Cardona) 7pt.
3 Lluís Alcazar (Calafell) 6pt.
4 Roberto Cardona (Mont.) 6pt.
5 Enric Rovira (St. Josep) 6pt.
6 Gerard Sáez (Cardedeu) 6pt.
7 J. Peñalver (Cerdany.) 5’5pt.

8 Erik Mtez. (Cerdanyo.) 5’5pt.
9 Arnau Sanchis (Foment) 5pt.
10 B. Barahona (St. Feliu) 5pt.
11 Josep Casals (Foment) 5pt.
12 Pau Veciana (Llinars) 5pt.
13 F. Dalmases (Barcelo.) 5pt.
14 Antoni Martín (St. Martí) 5pt.
15 R.Castells (Castelldef.) 5pt.
16 Ana Vargas (Montcada) 5pt.
17 C. Torres (St. Feliu) 5pt.
18 J.Jiménez (St.Andreu)4’5pt.
19 Àlex Olvera (Foment) 4’5pt.
20 E. Zamarreño (Mont.) 4’5pt.

* En vermell, els participants de la
UE Montcada

l’apunt
El regidor d’Esports, Juan Parra
(PSC), a més de felicitar la UE
Montcada, també va avançar que
aquest podria haver estat l’últim
torneig al pavelló Miquel Poblet.
“La pròxima edició es podria fer
al nou auditori de Montcada
Aqua, que reunirà millors
condicions”. SA

fet el millor campionat de
l’estiu, juntament amb el de
Sants”. En aquest sentit, el
president de la Federació,
Antoni Ariza, va anunciar
durant l’última ronda que l’any
vinent tornaria a ser A: “La ca-
tegoria va en funció del nom-
bre de participants del torneig
anterior, per això, enguany ha
estat B”.
L’Open va repartir prop de
10.000 euros entre un total de
38 premis. El club va lliurar
també una placa de reconei-
xement al treball de l’expresident
i capità del primer equip,
Eugenio Romero.
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El CFS Montcada dissenya el
nou equip amb cares conegudes

>> FUTBOL SALA. Primera Nacional A

El CFS Montcada, presidit per
Eusebio Carrero, ha dissenyat
la plantilla de la pròxima tem-
porada a Primera Nacional A,
que dirigirà el tècnic Carlos
Leandro, entrenador de diver-
sos equips del FC Barcelona
durant nou anys. El club ha con-
feccionat un conjunt amb cares
conegudes. De l’últim bloc a Di-
visió de Plata continuen quatre
jugadors: el porter Ivan Font,
l’ala Rafa Bufill, el tancament
David Mora i el jove montca-
denc Àlex, que va pujar del
sènior B la temporada passada.
Tots tres, que han tingut ofertes
per seguir a la mateixa categoria,
afirmen que els interessava ju-
gar a Montcada per la proximi-
tat al seu domicili i perquè el
nou projecte, tot i ser a Nacio-
nal A, els ha agradat. Mora, amb
32 anys, és un dels més veterans
de la plantilla, amb experiència
a Divisió d’Honor durant
moltes temporades amb el Mar-
fil Santa Coloma. De fet, el
colomenc tindrà un paper clau

 >>  Rafa Bufill ha dedicit quedar-se a Montcada, tot i baixar a Primera A

>> FUTBOL>> BÀSQUET. Lliga Catalana EBA

El Valentine debutarà
a casa contra l’Andorra

sílvia alquézar
la redacció

 >> El Valentine va quedar eliminat l’any passat a semifinals contra el Prat

El Valentine masculí debutarà a
la Lliga Catalana EBA el pròxim
1 de setembre al pavelló Miquel
Poblet contra l’Andorra
(20.30h). El segon matx serà el
dia 3 a la pista del Sant Pere de
Terrassa. Les semifinals es dispu-
taran el 10 de setembre i la final
serà el dia 11. El Montcada va
passar la primera fase la tempo-
rada passada i, en semifinals, va
caure derrotat contra el Prat, tot
i guanyar el primer matx a casa.
D’altra banda, el conjunt que
dirigeix César Saura començarà
a entrenar el 18 d’agost. El dia

El CD Montcada iniciarà la pre-
temporada el 16 d’agost i com-
binarà els entrenaments en super-
fície de terra i gespa artificial, do-
nat que la lliga vinent començarà
jugant al camp de la Font Freda
però acabarà disputant els partits
al nou estadi de la Ferreria. La
presentació oficial de l’equip serà
el 10 de setembre contra el Ma-
rianao. Pel que fa a Segona Re-
gional, el Grup Novè viurà el
derbi local entre el Sant Joan
Atlètic i el Santa Maria, que ha
ascendit enguany. D’altra ban-
da, els veterans del CD Sant Joan
han decidit posar fi a la
trajectòria del club. El 25 de juny
van disputar l’últim matx al
camp de Can Sant Joan, on van
retre homenatge a Diego Sán-
chez, l’ànima de l’entitat. També
es va fer un minut de silenci per
la mort el dia 25 de l’exjugador
Antonio Muñoz. SA

sílvia alquézar
la redacció

 >> L’homenatjat Diego Sánchez

>> EL TÈCNIC

“El retorn a
Plata és un

repte personal”
Carlos Leandro, de 36 anys,
s’ha marcat com a repte per-
sonal tornar el CFS Montcada
a Divisió de Plata. L’objectiu
d’ascens i el fet de tenir una
plantilla competitiva han estat
els principals motius que l’han
portat a acceptar l’oferta
montcadenca. “Som candi-
dats a pujar, personalment
crec que ho aconseguirem,
tinc molta il·lusió”, ha dit
Leandro, qui considera el club
local com un dels més pres-
tigiosos de Catalunya. Sobre
l’equip, l’entrenador opina
que està compensat i té qualitat,
amb homes joves i d’altres amb
experiència: “La clau d’una
bona temporada serà fer un
grup compacte”.

 >> L’entrenador Carlos Leandro

FS MONTCADA

El Montcada
presenta l’equip
el 10 de setembre

Primeres converses per
constituir un únic club

sílvia alquézar
montcada

 >> Els representants dels clubs reunits amb Juan Parra a l’IME

L’Institut Municipal d’Esports
i Lleure (IME) ha iniciat conver-
ses amb els clubs de bàsquet de
la localitat –CB Montcada, CB
Elvira Cuyàs, CEB Can Sant
Joan i La Salle– per constituir un
de nou, fruit de la fusió de totes
quatre entitats. L’IME ha
convocat les dues primeres tro-
bades, que han servit per posar
sobre la taula els problemes
comuns –com la dificultat de
formar equips per la manca de
jugadors– i començar a parlar de

>> BÀSQUET. Reunions a l’IME

la possibilitat de crear un únic
club de bàsquet. Per al regidor
d’Esports, Juan Parra (PSC), la
proposta ha estat ben rebuda, tot
i que ha afegit que “arribar a un
acord no serà fàcil ni ràpid”.
L’edil ha remarcat que és
important iniciar les converses
des de zero, deixant enrere anti-
gues desavinences i sempre mi-
rant al futur. “L’experiència ha
demostrat que la unió fa la
força”, ha dit Parra, posant
l’exemple de la Unió Escacs
Montcada i l’Escola de Futbol
Montcada.

en un grup amb jugadors molt
joves. “Espero que tot vagi bé
i, sobretot, que l’equip estigui
unit, no com va passar la tem-

porada anterior”, ha comentat
Mora, qui considera que la
decisió d’Eusebio Carrero de
renunciar a Plata ha estat encer-

tada. Respecte a l’objectiu de re-
tornar a la segona màxima
categoria, Bufill s’ha mostrat
optimista. “Serem un equip
competitiu”, ha indicat l’ala,
qui va coincidir en el Barça amb
l’entrenador Carlos Leandro.

Incorporacions. Pel que fa al
capítol de fitxatges, l’entitat ha
contractat el tancament-ala Xavi
Oliveras, un vell conegut de l’afi-
ció que defensarà la samarreta
local per tercera vegada. El juga-
dor, de 27 anys, ha decidit tor-
nar a Montcada perquè “conti-
nua sent un club gran amb un
projecte important, tot i el que
ha passat”. També s’han incor-
porat l’ala-tanca Miguelito,
format als equips de Montcada,
que la temporada anterior va
marxar al club de Santa Coloma;
el pivot Emilio, que també tor-
na a l’entitat local; i l’ala-tanca
Marc Sala, que prové del Man-
resa i va coincidir en el Barça
amb Carlos Leandro. El club
encara resta pendent d’in-
corporar quatre jugadors més
d’experiència contrastada.

ANTONIO ÚBEDA

CD SANT JOAN

SÍLVIA ALQUÉZAR

20 jugarà un partit amistòs con-
tra el Colgate Raiders, un equip
universitari dels Estats Units. El
matx es disputarà al pavelló Mi-
quel Poblet (20h). Pel que fa a la
Lliga EBA –enguany amb un
grup menys– el Valentine ha tor-
nat a quedar enquadrat al Grup
C juntament amb els clubs cata-
lans, els quatre equips arago-
nesos, el balear i l’Aridane de
Canàries. El tècnic opina que
“novament serà el quadrant de
més nivell”. Respecte a la plan-
tilla, el club ha renovat l’aler
Lisard González i, en el moment
de tancar aquesta edició, resta
pendent d’incorporar un pivot.
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>> HANDBOL. Lliga Catalana

sílvia alquézar
la redacció

La Salle masculí fitxa
el veterà Paco Gómez

La Salle masculí ha incorporat
l’extrem Paco Gómez, de l’Es-
plugues de Llobregat, a Primera
Estatal. El nou fitxatge és un ju-
gador ràpid, que llança amb la
dreta i l’esquerra i que també pot
fer funcions de primera línia.
“És polivalent, per tant, pot ser
extrem o lateral dret, tot i que
no és un home llançador, però
té bona  tècnica individual”, ha
dit el director esportiu de La
Salle, David Garcia, qui ha afegit
que Gómez ocuparà en principi
el lloc d’Òscar Sanfelipe, el
màxim golejador de la plantilla

>> TAEKWONDO. Primera edició del Mundial de tècnica i pumse

Nou membres del Lee Young
lluitaran per la medalla a Corea

sílvia alquézar
montcada

 >> Els taekwondistes del Lee Young que participaran al setembre al Mundial de Corea

PILAR ABIÁN

Nou components del Club Lee
Young Montcada –dirigits per
José Santiago, director de l’en-
titat local i seleccionador estatal–
competiran entre el 4 i el 6 de
setembre en la primera edició del
Campionat del Món de
taekwondo en la modalitat de
tècnica i pumse, que es disputarà
a Corea. Vanesa León és l’única
montcadenca que competirà a
nivell individual a la categoria
júnior. La resta de taekwondistes
locals lluitarà per les medalles en
trio. El conjunt femení, al grup
de 14 a 35 anys, està format per
Montse Sánchez, Yolanda Fidal-
go i Vanesa León. En masculí,
hi ha dos blocs: un a la prova de
14 a 35 anys composat per Da-
vid Ferrer i els germans Axel i
Keneth Rebollo, i un altre equip
a la categoria de més de 36 anys
constituït per Bernardo Fidalgo,
Diego Carrillo i Juan Antonio
Santiago.

Experiència. Tots els esportistes
locals són cinturó negre i fa més
d’una dècada que entrenen i
competeixen plegats. “Es conei-
xen bé, des de petits, i compar-
teixen moltes vivències junts”,
ha indicat Santiago. De fet, els

>> ESPELEOLOGIA. Centre Espeleològic Alpí Vallesà, a Can Sant Joan

El CEAV prepara el 40è
aniversari amb nous reptes

taekwondistes del Lee Young
han participat en nombrosos
tornejos internacionals. Els
guardons més destacats els han
aconseguit als Campionats
d’Europa, on l’equip masculí
més veterà va guanyar en dues
ocasions les medalles de plata i
de bronze. Pel que fa al conjunt

femení, els èxits també han estat
diversos amb, fins i tot, l’ob-
tenció del metall d’or. Tots ells
afirmen estar molt il·lusionats
amb la participació en el primer
Mundial, malgrat que els ha
suposat quedar-se sense vacances.
“És el somni de qualsevol
esportista. Només el fet de par-

ticipar ja és una gran satisfacció
personal per a tots nosaltres”,
ha dit Santiago, qui els ha
entrenat des que tenien 6 anys.
La selecció espanyola estarà con-
centrada a Múrcia l’última
setmana del mes d’agost. Fins
llavors entrenarà a les instal·la-
cions del club montcadenc.

 >> Daniel Jiménez entrenant sota el pont del parc de les Aigües

sílvia alquézar
parc de les aigües

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), amb seu a Can
Sant Joan, celebrarà l’any vinent
el  quarantè aniversari amb nous
reptes de futur després dels èxits
aconseguits recentment per la
secció d’espeleologia a la prime-
ra edició del Campionat de Ca-
talunya, amb cinc medalles.
L’entitat, amb prop d’una qua-
rantena de socis, té la intenció
d’organitzar a Montcada una de
les proves del torneig català. Els
esportistes locals, però, es troben
amb un problema bàsic: la man-
ca d’unes instal·lacions adequa-
des per acollir l’esdeveniment.
Els membres del CEAV entre-
nen un dia a la setmana al mur
sota el pont del parc de les
Aigües, ja que a la ciutat no hi
ha cap rocòdrom. “Això ens
condiciona molt, perquè cada
vegada que entrenem triguem
una hora i mitja a muntar la via”,
ha dit el veterà Ildefonso García,
actual campió de Catalunya en
velocitat i tècnica d’anclatge i
seguretat, qui també ha remarcat

que “és difícil concentrar-se en
un lloc on cada cinc minuts
passa un tren a menys de 10
metres”. El futur de l’entitat són
els joves Daniel Jiménez i Ivan
García, or i plata respectivament
al torneig català, els quals
treballaran dur al llarg de la
pròxima temporada amb la
il·lusió de competir al Cam-

pionat d’Espanya. El CEAV té
altres seccions com les de mun-
tanyisme, senderisme i escalada.
En espeleologia, una de les fites
més importants i recents aconse-
guides per l’entitat va ser la
col·laboració amb l’Ajuntament
per fer l’estudi topogràfic del
Rec Comtal, al mateix parc de
les Aigües.

>> L’EXPERIÈNCIA

Fidalgo: “Ho
donarem tot per

pujar al podi”
pilar abián
montcada

Bernardo Fidalgo, amb 37
anys, és el més veterà de l’ex-
pedició local que viatjarà a
Corea amb la selecció espa-
nyola de taekwondo. El
montcadenc ha participat en
sis Campionats d’Europa, on
ha guanyat diverses medalles
de plata i bronze. El seu
somni, competir en un mun-
dial, es farà realitat al setem-
bre. “Ho donarem tot per
pujar al podi”, ha dit Fidalgo,
qui assegura que no l’importa
quedar-se sense vacances per-
què la participació en un
Mundial “és el màxim per a
un esportista”.
Per la seva banda, la més jove
de la delegació local és Va-
nessa León, de 17 anys, actual
campiona d’Espanya en indi-
vidual i medalla de bronze
l’any passat a l’Europeu a la
modalitat de sincronitzat
femení. La jove coincideix
amb l’experimentat Fidalgo
en la satisfacció personal que
suposa competir al Cam-
pionat del Món. La taekwon-
dista local s’ha mostrat opti-
mista: “Tots els que anirem
allà tenim opcions de meda-
lla”.

 >> David Garcia (esquerra) amb l’extrem Paco Gómez

SÍLVIA ALQUÉZAR
que a final de l’última tempora-
da va anunciar que deixava
l’handbol. El jugador del Baix
Llobregat va ser presentat
oficialment el 18 de juliol a les
oficines del club.
El primer equip masculí, dirigit
per Jaume Puig, començarà a en-
trenar a final d’agost per prepa-
rar una campanya amb força
novetats ja que jugarà a la Lliga
Catalana, una categoria nova que
aglutina els conjunts que milita-
ven a l’antiga Primera Catalana
juntament amb els dos equips
que han baixat de Primera Esta-
tal i els dos que han pujat de
Segona.

LA SALLE

esports
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>> CAÇA. Sisena edició a Montcada

Unes 2.700 persones visiten la
Fira de Barcelona a Mas Duran

sònia hernàndez
mas duran

>> ATLETISME. Campionat d’Espanya de veterans

Ilde Teruel, plata als
3.000 metres obstacles

sílvia alquézar
la redacció

El corredor Ildefonso Teruel,
de la Joventut Atlètica Mont-
cada, ha guanyat la medalla de
plata a la prova dels 3.000 me-
tres obstacles de la categoria
entre 45 i 50 anys al Campionat
d’Espanya de veterans, disputat
a Águilas (Múrcia) entre el 30
de juny i el 2 de juliol. L’atleta
va recórrer la distància en un
temps de 10 minuts i 55 segons,
una marca superior a la que va
fer l’any passat al torneig esta-
tal tot i que va acabar en tercera
posició. “Enguany estava més
preparat, és la prova que més
he gaudit corrent aquesta tem-
porada”, ha dit Teruel, qui
recorda com en el 2005 va per-
dre el guardó de plata a l’última
volta per arriscar i voler acon-
seguir el primer lloc.

Punt final. El corredor mont-
cadenc va tancar la temporada
amb la participació al primer
míting per a veterans, disputat

 >>  El 2 de juliol es va registrar una bona afluència de públic a la Fira de Mas Duran

FOTOS: SÒNIA HERNÀNDEZ

La Fira del Caçador va tancar la
seva sisena edició a Montcada, la
primera com a Fira de Barcelona,
amb un èxit desigual. Segons els
organitzadors, unes 2.700 per-
sones van visitar els prop de 30
expositors que es van instal·lar
els dies 1 i 2 de juliol a Mas Du-
ran. Si bé diumenge al matí es
va registrar una gran
participació, amb les exhibicions
de la Sociedad Pajaril de Mont-
cada i la segona edició del Tro-
feu Vila de Montcada de gossos,
així com les exhibicions de tir
amb arc, dissabte la participació
va ser molt més fluixa per la
coincidència de diferents com-
peticions de Sant Hubert a
altres municipis. Tot i així, els
resultats han estat positius tant

pels participants com pels
organitzadors. “Personalment
no vaig quedar gaire content
perquè esperava més visitants,
però tothom ha valorat positi-
vament el que hem aconseguit,
i volem seguir creixent”, va
comentar Juan Pozas, president
de la Societat de Caçadors El
Tordo, promotora de la inicia-
tiva. En aquesta línia ascendent,

l’any que ve la Fira podria
acollir la competició catalana de
caça pràctica i la provincial
d’ocells. Un altre possible canvi
per a la propera edició és el
calendari ja que l’organització
estudia la possibilitat de celebrar
la Fira en “dates més propí-
cies, en què no coincideixi
amb d’altres cites i que no faci
tanta calor”, va dir Pozas.

el 8 i 9 de juliol a l’estadi Joan
Sarrahima de Barcelona gràcies
a la iniciativa de l’Associació
Atlètica de Catalunya. Teruel
va acabar sisè d’un total de 16
corredors als 1.500 metres, una
prova que no sol preparar.
“Estic content, no m’espera-
va quedar tan bé”, ha dit l’atle-
ta, qui de cara a la pròxima tem-
porada té previst participar al
Campionat d’Espanya de cros i
al Mundial en pista a l’aire lliure,
que es farà a Itàlia.

JAM

 >> Els cadells de gossos perdiguers van atraure l’interès del públic

>> CICLISME

Triomf d’Ibon Zugasti
Ibon Zugasti, del CC Montca-
da, es va adjudicar el Trofeu
Abelardo Trenzano de Sant Pere
de Ribes (el Garraf), disputat l’1
de juliol. El montcadenc Isaac
Massegú va ser el millor sot-21,
mentre que el CC Montcada –
patrocinat per Saunier Duval i
Construcciones Alcaraz– va aca-
bar en la tercera posició per

 >> Ildefonso Teruel va ser segon

equips. D’altra banda, el Mont-
cada va participar entre el 13 i
16 de juliol a la Volta a Àvila,
on el millor local va ser Zugasti
al 18è lloc. Massegú va entrar el
41è, mentre que Marc Vilanova
va ser el 45è. Per conjunts, el
montcadenc va ser el desè de 14.
La cursa va transcórrer sobretot
per muntanya. SA
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MONTCADA ÉS ESTIU

Uns 200 infants es diverteixen
al Casal d’Estiu de l’IME

El Casal d’Estiu que or-
ganitza l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure
(IME) finalitza el 21 de
juliol amb un balanç po-
sitiu i continuant amb l’è-
xit de les edicions ante-
riors. Gairebé 200 infants
i joves de 4 a 14 anys han
gaudit des del 26 de juny
d’activitats esportives du-
rant tot el matí. Un equip for-
mat per un coordinador,
nou monitors i una de les
professores de natació de
l’IME s’ha encarregat de
dirigir, divertir i formar
els participants, dividits
en set grups d’edat.

silvia díaz

montcada

COUNTRY. CURSET> Pista coberta

El ball guanya adeptes a Montcada
Cinquanta persones s’han inscrit aquest any al curs
de countr y,
que es va
fer del 10 al
19 de juliol
a la pista
coberta. La
m a j o r i a
eren de pri-
mer nivell
(43), mentre el grup avançat era més reduït, amb vuit
participants. SD

DIADA 3x3. BÀSQUET> Plaça de l’Església

Una quinzena d’equips a la jornada
El 3x3 de bàsquet al carrer va comptar amb la par-
ticipació de catorze equips, de tres jugadors ca-
dascun. L’activitat de l’IME va comptar amb la col·la-
boració del CB Montcada. SD

DIADA. TIR AMB ARC> Zona Centre

Nova jornada amb figures en 3D
Un centenar de persones va participar a la Diada de
Tir amb Arc que l’IME va organitzar el 29 de juny
a la plaça de l’Església. L’acte va comptar amb el
suport del Club Català de Tir amb Arc Can Piqué.
Els participants van posar a prova la seva punteria
amb figures d’animals en tres dimensions. SD

DIADA. FUTBOL> Pavelló Miquel Poblet

Èxit de convocatòria
Un total de 33 equips, tot un rècord, va participar a
la Diada de futbol sala davant el pavelló Miquel Poblet,
el 6 de ju-
liol. L’ac-
tivitat, que
o rgan i tza
l’IME, va re-
bre el suport
del CFS
Montcada.
SD

El programa d’activitats ha inclòs gran varietat de modalitats esportives

L’objectiu del Casal és
continuar ensenyant als
infants les modalitats es-
portives, però amb un
caire més lúdic.

Activitats. Durant tot
un mes, els participants
han practicat natació,
bàsquet, futbol i hand-
bol, combinats amb tir
amb arc, patinatge sobre
rodes i jocs tradicionals
com el del mocador o la
gallineta cega. Una altra
de les finalitats de l’ac-
tivitat és que els partici-
pants es relacionin amb
altres  infants i joves que
no són els seus amics ha-
bituals ni els companys

SILVIA DÍAZ

 >> Un dels partits de la jornada de bàsquet

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

 >> A la Diada van participar petits i grans

SILVIA DÍAZ

MARXA EN BICIS. CICLISME> Centre

Premi al corredor més lent
La darrera activitat al carrer abans de la Cloenda va
ser la Marxa en Bicis Cursa Lenta, amb 21 partici-
pants. El guanyador és el que triga més en arribar a
la meta, sense perdre l’equilibri. SD

SILVIA DÍAZ

 >> Patinatge sobre rodes al pati del CEIP Reixac

SILVIA DÍAZ

de classe. El president de
l’IME i regidor d’Es-
ports, Juan Parra (PSC),
considera que els casals
serveixen per “continuar
amb la formació espor-

tiva dels infants i joves,
però també fer-los gau-
dir dels jocs”. Parra ha
assegurat la continuïtat
del casal l’any que ve,
amb alguna novetat.

 >> La cursa transcorre per un tram del carrer Major

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

DIADA. HANDBOL> Plaça de l’Església

Més equips que l’any passat
L’handbol va ser el protagonista de les activitats al
carrer el 4 de juliol. La Diada es va celebrar a la plaça
de l’Església, amb la participació de quinze equips, de
quatre persones cadascun. L’acte, organitzat per l’IME,
va comptar amb la col·laboració del CH La Salle
Montcada. SD

SILVIA DÍAZ

Nova edició del torneig d’estiu
La vuitena edició del Campionat va aplegar un centenar de participants, de les categories prebenjamí a
veterans, masculí i femení. L’IME va atorgar un trofeu als tres primers classificats de cada grup d’edat i un
obsequi per a tots els competidors. SD

CAMPIONAT. NATACIÓ> Zona Centre

MULLA’T. SOLIDARITAT> Piscina Zona Centre

56.100 metres solidaris
Montcada i Reixac va nedar 56.100 metres a l’edició
2006 del Mulla’t per l’esclerosi múltiple, que va tenir
lloc el 9 de juliol a la piscina d’estiu. Un total de 93
persones va participar a la campanya llençant-se a
l’aigua. Es van recaptar 826 euros amb la venda de
material de promoció. Tots els participants van rebre
un diploma simbòlic, amb la quantiat de metres nedats
per cadascun. A més, l’IME va lliurar un trofeu a la
persona que més metres va nedar per la campanya,
Roser Renom, en el marc del VIII Campionat Vila
de Natació. El Mulla’t el va organitzar la Fundació
Esclerosi Múltiple, amb el suport de l’IME. SD

 >> Una participant mostra el diploma acreditatiu

SILVIA DÍAZ

 >> Quinze equips van participar en la competició

SILVIA DÍAZ
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 >> L’Escola de Futbol Montcada, de vermell, tanca el seu primer any de forma positiva

El planter aposta per la continuïtat
amb alguns entrenadors nous

>> NOVETATS. Preparació de la temporada 2006-2007

SILVIA DÍAZ

silvia díaz

redacció

L’Escola de Futbol Mont-
cada tanca amb èxit la seva
primera temporada,
segons el president, José
Hernández, qui s’ha fe-
licitat per aspectes tècnics
com que es mantinguin
gairebé totes les categories.
A nivell social, el president
considera que “la rivalitat
s’ha superat i crec que
gairebé ningú recorda
que abans érem dues en-
titats”. Sobre el futbol sala,
l’objectiu és fer tres
equips, infantil, cadet i ju-
venil.
Per la seva banda, el presi-
dent de la UD Santa Maria
no es mostra tan optimis-
ta sobre el juvenil. Segons
Ricardo Moya, “no estic
decebut pels mals resul-
tats, sinó per la falta de
responsabilitat dels

Sis podis
a Terrassa

>> KARATE

El club de karate Shi Khan
va aconseguir sis medalles
al campionat infantil i cadet
que es va celebrar a Terras-
sa l’1 de juliol. En el torneig
competien karateques
d’elit i kyus (cinturons més
baixos), de diversos pesos.
Els ors del Shi Khan van
ser per a Rubén Serrano i
José Cabrera; les plates, per
a Miguel Angél Colón i
David Abejón, mentre que
el bronze va ser per a Xavi
Sánchez i Joan Muñoz. Al
campionat competia per
primer cop altre membre
del Shi Khan, Víctor
Heredia. SD

jugadors”. Moya assegura
que l’any que ve no hi
haurà juvenil, però que
farà una base amb benja-
mins, alevins i infantils.

Handbol. El president
del CH La Salle Montca-
da, Josep Maresma, con-
sidera que a nivell general
La Salle ha assolit els ob-
jectius fixats. Maresma ha
destacat el bon paper dels
les infantils, el juvenil B i
el juvenil A, tot i que
aquest darrer equip, se-
gons Maresma, “va patir
al final de temporada,
perquè vam decidir prio-
ritzar la formació dels jo-
ves, com a escola que
som, abans que els bons
resultats, que ens hagués
comportat que juguessin
només els nois més pre-
parats”. El club també ha
tingut dos equips infantils

Els responsables de les diferents entitats valoren el que ha donat de sí la campanya 2005-2006

masculins. L’A, segons el
president, ha fet una bona
temporada, mentre que el
B “no ha acabat de fun-
cionar”. El club manté
contactes amb el col·legi Sa-
grat Cor per reforçar el
planter de cara a la tempo-
rada vinent.

Futbol sala. El CFS
Montcada està en un pe-
ríode de presa de decisions
sobre la base, tot i que el
coordinador del planter,
Pedro Litrán, assegura la
seva continuïtat, de pre-
benjamí a juvenil. Litrán fa
una valoració positiva de
la temporada.
Per al futur, el club mont-
cadenc està buscant patro-
cinadors i també demana
el suport de l’Ajuntament,
destacant que “del cente-
nar de joves de la base, el
80% és de Montcada i
tenen la il·lusió de con-
tinuar jugant aquí. No és
just que hagin de marxar

SILVIA DÍAZ

>> TIR AMB ARC. Campionat de Catalunya de bosc

El Club Català de Tir
amb Arc Can Piqué va
aconseguir tres medalles al
XIV Campionat de Ca-
talunya de Bosc, que es va
celebrar el 9 de juliol a Ri-
bes de Freser (Ripollès). Els
podis van ser per a Álex
Cobos (primer en lliure
benjamí), Marco Mosca
(primer en tradicional ca-
det) i Óscar Vivó (tercer
en tradicional benjamí).
Els altres quatre membres
de Can Piqué que van

Tres medalles per a
Can Piqué a Ribes

anar al campionat van ser
Marina Marco (quarta en
tradicional benjamí) i
David Vivó, Sandro Mos-
ca i Óscar Marco (sisè, setè
i vuitè en tradicional infan-
til). El torneig es dividia en
arc tradicional i arc lliure i
hi van participar 33 joves
de 9 clubs catalans. El
circuit de competició
constava de 20 dianes 3D i
estava muntat a la zona del
Jardí Botànic, als afores de
Ribes de Freser. SD  >> El grup de Can Piqué que va anar al campionat de Ribes

El juvenil
Marc Ventura,

al Barça

>> FUTBOL SALA

Un jugador del CFS
Montcada, Marc Ventura,
competirà la propera tem-
porada amb el juvenil del
FC Barcelona. El jove, de
16 anys i vinculat a l’entitat
montcadenca des d’en feia
7,  assegura que li hagués
agradat continuar la seva
carrera esportiva a Mont-
cada i Reixac, però el dar-
rer entrenador que ha tingut
al CFS Montcada el va des-
cartar. Ventura ha tingut
sort i ha trobat un espai a
l’entitat blaugrana, club en
el qual, en principi, jugarà
al conjunt juvenil B. SD

a altres clubs quan som
una entitat de reconegut
prestigi”. Litrán ha avan-
çat que l’any que ve hi
haurà renovació tècnica al
planter.

Bàsquet. Aquesta tem-
porada ha estat una de les
millors per al CB Mont-
cada, sobretot per als
equips de Preferent, com
el júnior A, que es va pro-
clamar campió de Cata-
lunya. El gerent de l’enti-
tat, César Monfort, creu
que els resultats demostren
la bona feina i, sobre el
bàsquet de Promoció, ha
dit que “cada vegada hi
ha més equips al nivell A”.
Per a l’any que ve, el CB
Montcada tindrà un equip
més i una relació de col·la-
boració amb el CB La
Salle, per reforçar els ca-
dets. El coordinador de La
Salle, Xavier Garcia, ha des-
tacat que “hem fet una
bona temporada, els ca-

dets han quedat ben clas-
sificats i les júniors han tor-
nat a jugar a Preferent B”.
Pel que fa al CB Elvira
Cuyàs, l’Escola ha
participat a les Trobades
de la Federació Catalana,
els benjamins han disputat
la lliga escolar del CDEM
i el mini A ha quedat ter-
cer de grup. La coordina-
dora, Cristina Iniesta, des-
taca que el club “ha assolit
les fites d’aprendre a fer
esport jugant i compar-
tint”. D’altra banda, el
president del Club Escola
de Bàsquet Can Sant Joan,
Jordi Alvarez, està molt
satisfet del rendiment del
club, sobretot del sots-21,
que va quedar líder de
grup al nivell A-1 de Te-
rritorial. Segons Álvarez,
“la temporada ha estat
positiva, l’any que ve
mantindrem els quatre
conjunts”. Els sots-21 pas-
sarà a sènior i hi haurà dos
equips més de planter.

CAN PIQUÉ

CFS MONTCADA

Primera diada al carrer a La Ribera
L’IME i la Taula Cívica de La Ribera van organitzar el
17 de juliol la primera Diada de futbol sala al barri,
que es va incloure a les activitats esportives d’estiu. A
la jornada van participar 14 equips de quatre jugadors
cadascun. Els conjunts van ser de diferents nacio-
nalitats. SD

Iberfusión es va alçar amb
la lliga de futbol sala, gua-
nyant Los Corleone a la fi-
nal (0-3), que va tenir lloc
el 13 de juliol al pavelló Mi-
quel Poblet. Els integrants
de l’equip han guanyat
una sortida de cap de set-
mana a la costa, gentilesa

d’una agència de viatges, i
el primer i segon classifi-
cat, una bossa esportiva,
patrocinada per un comerç
local. El tercer lloc va ser
per DINA i el quart, per
Aerosound. Tots els
participants van rebre un
obsequi de l’IME. SD

FUTBOL SALA

Iberfusión, campió de la lliga d’estiu

 >> Els primers classificats, amb les autoritats

SILVIA DÍAZ

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure
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Autora d’una obra teatral sobre desapareguts,
des que va començar els estudis de doctorat en Literatura es va
adonar que el treatre per ella era un llenguatge que li deia molt.
I ara ha utilitzat aquest codi per col·laborar en la recerca dels
néts de les dones de la plaça de Maig argentina, aquelles dones
que des de fa 30 anys pregunten a les administracions inter-
nacionals i del seu país on són els seus fills desapareguts. Aquesta
jove dramaturga, nascuda a Montcada al 1978, s’ha posat en la
pell d’un dels néts d’aquelles senyores per dir a tothom que el de
la identitat és un tema que cal revisar amb freqüència abans de
jutjar ningú. El resultat d’aquesta reflexió és l’obra ‘La tensión de
la cuerda’, que es va representar a Igualada, al maig, i al  Versus
Teatre de Barcelona, al juny, dins el cicle Teatro por la identidad
promogut per la Plataforma argentina contra la impunidad.

“Vull ajudar a trobar els
nens robats a Argentina”

 Les dictadures

d’Argentina i

Espanya van ser

similars, però  aquí

encara hi ha tabús

Es calcula que a

Catalunya hi ha

uns 50 fills de

desapareguts

argentins i que no

ho saben

�

SÒNIA HERNÁNDEZ

�Com va entrar a la xarxa

‘Teatro por la identidad’?

Va ser totalment casual. Vaig
conèixer una noia argentina que
hi estava dins i em va animar a
escriure un text per al cicle de
representacions que estaven
preparant a Barcelona. Em va
explicar el treball que feien per
trobar els nens robats durant la
dictadura argentina. El tema em
va interessar molt i ells volien la
visió d’algú de Barcelona. Ho
vaig fer, els va agradar i així va
començar tot.
�Com es va posar

en la pell d’un

argentí?

Nosaltres també
hem patit una expe-
riència similar, amb
la Guerra Civil es-
panyola. Ara co-
mença a haver un
interès per trobar la
veritat, s’estan
obrint fosses per sa-
ber què va passar
amb els desapare-
guts aquí, però en-
cara hi ha molts ta-
bús. A Argentina
sempre ho han tin-
gut molt clar i volen
recuperar la memò-
ria històrica i saber
què va passar. Aquí
encara tenim un
deute important.
�Vol contribuir a pagar

aquest deute?

No directament. És un deute

que té la societat en general,
sobretot els polítics, amb les
víctimes de la Guerra Civil. Jo
no ho vaig escriure conscient-
ment, però després,
reflexionant, em vaig adonar
que l’argentí i l’espanyol són dos
casos similars.
�Com creu que ha de ser

adonar-se’n que un mateix és

un nen robat?

Crec que els qui ho són, sempre
tenen la sospita, perquè la
genètica és molt forta. D’una

manera incons-
cient un es va
adonant que les
coses no encaixen
i van sortint els
dubtes. Després
suposo que si tens
una sospita i veus
les àvies de la plaça
de Maig et deus
plantejar què passa
amb aquelles do-
nes que busquen
els seus néts, i pen-
ses que potser tu
ets un d’ells. Per
això un festival i
obres de teatre
com aquesta po-
den ajudar a algú
que tingui sospites,
com a mínim a
conéixer gent que
el pot ajudar. A

Catalunya es calcula que hi ha
uns 50 fills de desapareguts
argentins que van ser robats.
�Per a la seva obra, ha triat

un equilibrista. Per què?

Vaig voler posar-me en la pell
d’algú de la meva edat. Però ell
no ho descobreix de sobte, sinó
que la sospita és com una llavor
que germina i que creix de mica
en mica, fins que al final surt la
planta i ell s’adona que ha de
prendre una decisió: o tancar els
ulls i fer com si no passés res o
afrontar la veritat. El meu pro-
tagonista decideix marxar de casa
i va donant voltes pel món fins
que es fa funàmbul.
�Què simbolitza?

La figura de l’equilibrista em va
semblar una imatge molt
bonica, perquè sempre s’està
desafiant a si mateix, cada nit es
juga la vida intentant arribar a
l’altra plataforma, que és una
metàfora de les ganes i la por de
saber què hi ha a l’altra banda,
de saber la veritat. Em semblava
molt interessant parlar des del
punt de vista de la persona que
es qüestiona qui és.
�Ha conegut nens robats?

El dia que vam estrenar a Igua-
lada vam actuar amb Lucila Tes-
te. A ella no la van robar, però
un dia era a casa, es van endur
els seus pares i no els va tornar a
veure. Es va quedar amb la seva
àvia. Em va commoure i em va
emocionar. Al Versus Teatre
també vaig conèixer una noia
que parlava des de l’altre punt
de vista. Ella va descobrir que
el seu pare era un dels tor-
turadors. Són experiències molt
dures emocionalment. Jo no

dramaturga solidària
Eva SánchezEva Sánchez

pretenc commoure ningú amb
la meva obra, només vull que la
gent es qüestioni qui és.
�Què ha après d’aquesta

experiència?

Que si molta gent es mobilitza
per una mateixa cosa, es pot
aconseguir. Fa poc ha aparegut
la néta 83 a Madrid. Llavors
penses que paga la pena.


