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Montcada va recordar les persones 
que van viure la riuada del 25 de 
setembre de 1962 amb un càlid i 
emotiu homenatge que va tenir 
lloc el mateix dia que es van com·
plir 50 anys d’aquella tragèdia, en 
què van morir una trentena de per·
sones al municipi i més d’un miler 
a tot el Vallès Occidental. “La 
ciutat tenia una obligació moral 
d’honrar totes les víctimes i els 
centenars de damnificats de la 
catàstrofe més important de la 
nostra història recent”, va mani·
festar l’alcaldessa, María Elena Pé·
rez (PSC), abans de la descoberta 
d’un monòlit commemoratiu dels 
fets situat al passatge Joan Baptista 
de La Salle, al costat de la passarel·
la del riu Ripoll. També en el torn 
de parlaments, la filla d’un dels 
supervivents, Montserrat Reyes, 
va parlar de les seqüeles psicolò·
giques que va deixar la tragèdia 
en el seu pare, Andreu Reyes, que 
va decidir marxar de Montcada 
després de perdre set membres de 
la seva família: “Sempre m’ha 
envaït un sentiment de tristesa 
perquè el meu pare era lluny 
del seu poble natal però, després 
d’avui, Montcada ha retrobat el 
meu pare i ell torna a ser part 
d’aquesta població”. 

Durant l’acte, al qual van assistir 
desenes de persones, també es va 
fer un minut de silenci i una ofrena 
floral davant del monòlit a càrrec 
dels portaveus dels grups munici·
pals a l’Ajuntament.

El programa commemoratiu del 
50è aniversari també va inclou·
re la presentació del llibre i el 
documental ‘Les veus de la tra·
gèdia’, una producció conjunta 
de Montcada Comunicació, el 
departament de Comunicació 
de l’Ajuntament i Ema Publicaci·
ons, que va tenir lloc a l’Auditori. 
L’audiovisual recull els testimonis 
d’una trentena de veïns que van 
resultar directa o indirectament 
afectats per la riuada. El volum i 
el dvd es poden comprar al preu 
de 15 euros a l’Auditori Munici·
pal, l’Ajuntament i els quioscos i 
llibreries de la ciutat.
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Actualitat
laveu.cat

‘LES VEUS DE LA TRAgÈDIA’
Amb motiu de l’efemèride, l’Ajuntament 
ha editat un llibre i un dvd sobre 
la catàstrofe que es poden comprar a 
l’Auditori, el consistori, quioscos i llibreries

L’ajuntament instal·la un monòlit en record dels damnificats i presenta un documental i un llibre amb imatges i testimonis dels fets

Montcada recorda les víctimes de la riuada 
de 1962 amb un càlid i emotiu homenatge

50È ANIVERSARI 

Sílvia Alquézar | Montcada

A l’acte institucional, 
fet davant la passera 
del Ripoll, van assistir 
prop de 300 persones

A l’esquerra, Andreu Reyes, supervivent de la tragèdia, amb la seva filla i néta, acompanyat de l’alcaldessa i dels portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament, davant del monòlit
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 L’Auditori acull una exposició amb fotografies i filmacions de la tragèdia

El mateix dia de la commemoració 
del 50è aniversari de la riuada del 
25 de setembre, també es va in-
augurar a l’Auditori Municipal una 
àmplia exposició fotogràfica, que es 
podrà visitar fins al 28 d’octubre. La 
mostra, elaborada pel departament 
de Comunicació de l’Ajuntament, es 
traslladarà posteriorment al Kursaal 
del 25 de desembre al 18 de gener. 
L’exposició inclou imatges i filma-
cions dels dies posteriors a la tra-
gèdia algunes corresponents també 
a les avingudes que hi va haver al 
novembre del mateix any | sA 
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DRAMES pERSoNALS

La riuada continua encara molt present en 
la memòria dels familiars de les víctimes

La commemoració dels 50 anys 
de la riuada ha servit per treure a 
la llum, a través d’un documental, 
històries personals difícils d’obli·
dar, especialment les d’aquelles 
persones a les quals la riuada els 
va prendre éssers estimats. Una de 
les vivències més impactants és la 
d’Andreu Reyes (vegeu entrevista 
a la contraportada) qui, amb 22 
anys, es va salvar agafant·se a un 
pal de la llum quan el riu es va 
endur casa seva, al carrer Tarrago·
na, 1. L’home va perdre els pares, 
Cristóbal i Maria, els germans, els 
bessons Cristóbal i Manuel, de 19 
anys, i Antonio, de 9, i les dues 
àvies, Beatriz i Rosa. De les seves 
dues veïnes, també arrossegades 
per les aigües, Teresa Castro i M. 
Teresa Romero, només va sobre·
viure la primera.

Vides truncades. Igualment colpi·
dora és una altra de les històries 
que ha recuperat aquest documen·
tal, la dels ocupants de la finca Car·
rerada,2, un edifici on residien tres 
famílies que va ser engolit per les 
aigües i amb ell, els seus 12 ocu·
pants. L’únic supervivent, Gonzalo 
Llobet, vivia a la planta baixa, al 
costat d’un local on hi havia una 
ferreria, amb la dona, Ramona, els 
fills, Josep M. i Ramon, i un germà 
discapacitat, Damià. A la primera 
planta residia Cándida Reina amb 
la seva filla Antonia i aquell dia te·
nia a la seva cura el nét, Francisco 
Reches, de 8 anys. La mare del 
petit, Maruja, tenia el marit hospi·
talitzat.
Al pis del costat vivien Encarna·
ción Sanleandro i la seva neboda, 
María Martínez, amb el seu marit, 
Rufino (que es va salvar perquè 
treballava de nit a la Valentine), i el 
fill de la parella, Román, de 4 anys. 
La casualitat va fer que aquella nit 
també fos a casa la mare de María 
i germana d’Encarnación, María, 
que havia vingut de Cartagena a 
visitar la seva filla, que estava em·
barassada. 
La casa va desaparèixer sota les ai·
gües al voltant de la mitjanit. L’en·
demà al matí, Llobet va ser trobat 
molt malferit a la llera del Besòs, 
a prop de la Llagosta. Un nebot, 
Josep M. Balcells, havia iniciat la 

recerca dels seus parents i va ser 
el primer de la família que el va 
veure abans que una ambulància 
el traslladés a l’hospital on va es·
tar ingressat vàries setmanes. Allà 
el va anar a visitar el propietari de 
la finca Carrerada, 2, Jordi Bagué, 
qui recorda que Llobet li va expli·
car com va salvar la vida agafant·
se a la cua d’un cavall.

Pèrdues irreparables. Al costat de 
la ferreria, a Carrerada 4, la riuada 
es va endur la meitat de la casa on 
vivia el matrimoni Siurana Algua·
cil amb les seves dues filles petites, 
M. Teresa (11 mesos) i Mercedes 
(6 anys). Cap de les dues nenes 
va sobreviure a la tragèdia que va 
causar estralls especialment entre 
els infants i la gent gran. A Carre·
rada 18, Rosa Font, de 66 anys, va 
morir ofegada després de quedar 
colgada sota un armari.

A pocs metres, a la rambla dels 
Països Catalans (abans passeig de 
Sentmenat), va perdre la vida una 
altra nena, Ana M. Campmajó, 
que només tenia 1 any i que feia 
quatre mesos que havia arribat al 
municipi amb la seva familia. La 
mare, Montserrat, encara es pre·
gunta com és que l’aigua li va pren·
dre la petita dels braços i li va posar 
a coll l’altra filla, la Núria. L’inter·

rogant continua sense resposta i la 
seva pèrdua, sense consol.
On ara hi ha la plaça Gaudí vivia 
Ginés Ponce amb la seva família. 
El seu tiet, Domingo, i un germà, 
Antonio, de 16 anys, van ser víc·
times de l’aiguat. Abans de mo·
rir, Domingo va salvar els seus 

nebots i veïns ajudant·los a pujar 
a dalt del terrat. Els supervivents 
de la tragèdia recorden que es tro·
baven a les fosques i que només 
a la llum dels llampecs podien 
veure com el Ripoll havia esde·
vingut un mar embravit. Darrera 
La Salle, al carrer Escoles, l’aigua 
va arribar a l’alçada de 2 metres. 
Allà van morir dos veïns Maria 
Quesada i Florencio García. 

Altres barris perjudicats. A la Font 
Pudenta, al carrer Quarters, on 
la riera de Sant Cugat conflueix 
amb el Ripoll, la riuada va ensor·
rar vàries cases i va causar dues 
víctimes, Esperanza Guzmán, de 
4 anys, i José Martínez, de 72. 
Finalment al centre del nucli urbà, 
la inundació va causar importants 
danys materials però només una 
mort, la de Teresa Martínez, que 
vivia a prop del Besòs, a les ano·
menades cases de l’Asland, amb el 
seu fill, la dona i els quatre néts.

Pilar Abián | Redacció
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L’Ajuntament va obsequiar els familiars de les víctimes de la riuada amb un exemplar del llibre i del documental ‘Les veus de la tragèdia’, que es va presentar a l’Auditori el passat 25 de setembre

El documental ‘Les veus de la tragèdia’ recull el testimoni de veïns que van perdre membres de la seva família a causa dels aiguats

Gonzalo Llobet fou 
l’únic supervivent de 
la finca Carrerada, 2 
on vivien tres famílies

Raquel Huerta i Andreu Reyes, veïns quan va passar la riuada, es van retrobar 50 anys després
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La majoria de les 
víctimes de la tragèdia 
van ser infants i 
persones grans

Domingo Sánchez 
va ser engolit per 
les aigües després         
de posar fora de perill 
familiars i veïns
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 La història completa de Teresa Martínez
El llenguatge audiovisual obliga a 
concentrar en pocs minuts histò-
ries complexes i, de vegades, la 
informació que es transmet queda 
sesgada donant peu a males in-
terpretacions. Aquest és el cas de 
la història de Teresa Martínez Pe-
renchino al documental ‘Les veus 
de la tragèdia’, en què es relata 
que la seva jove, Paz Reches, va 
sortir de casa (al carrer Bogatell) 
amb els quatre fills d’11 mesos, 5, 
8 i 9 anys i no va poder fer-se càr-
rec de l’àvia. El cert és que la dona 
va demanar ajuda a un veí i és a 
través del seu fill, Ricardo Izquier-
do Molina, qui aleshores tenia 25 
anys, que podem recuperar amb 
detall el que realment va passar. 
“En la foscor de la nit ens vèiem 
gràcies a la llum dels llampecs. 
Jo vaig agafar la meva àvia en 
braços i quan vam sortir de casa 
per cercar un lloc on refugiar-nos 
una veïna (Paz Reches) li va dir al 
meu pare que agafés la seva so-
gra. Cal imaginar-se la situació, el 
meu pare anava pel carrer tenint 

cura dels seus tres fills i, en un 
moment donat, la meva germana 
va caure dins d’una claveguera. 
Aleshores el meu pare va anar a 
rescatar-la i va ser quan l’aigua es 
va endur la veïna que se li va anar 
de les mans. Ell  només va poder 
veure una taca negra a l’aigua i, 
al següent llampec, la dona ja no 
hi era”. El cos de Teresa no es va 
trobar mai. Segons relata Mont-
serrat, una de les filles de Paz, la 
seva mare va anar camí de la pla-
ça Lluís Companys amb els quatre 
nens lluitant contra la força de l’ai-
gua fins que un guàrdia civil i un 
veí, que van escoltar els seus crits 
d’auxili, es van lligar a unes cordes 
i els van rescatar | PA

Teresa, a la dreta, amb la seva jove i un nét
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Notícies AnIVERSARI DEL PSc
L’agrupació local socialista 
celebra els seus 80 anys de vida 
al municipi amb diversos actes 
pàg. 11

laveu.cat/noticies

TERRA nOSTRA
Una sentència anul·la el projecte 
de reparcel·lació de la zona 21 
aprovat pel consistori

pàg.6

LA RIBERA

El veïnat reclama més vigilància policial i 
mesures per evitar l’ocupació il·legal de pisos

Els pisos ocupats, els episodis 
delictius i la neteja urbana són 
les problemàtiques que avui dia 
més preocupen el veïnat de la 
Ribera. El reflex del malestar 
que hi ha al barri es manifesta 
a través de les xarxes socials. El 
blog http://riberadigna.blogspot.
com.es/2012/09/basta·ya.html i 
el grup Facebook “Degradación 
Ribera Barrio Valentine” en són 
una mostra. 
El grup impulsor d’aquestes pà·
gines denuncia que al barri es fa 
un mal ús del mobiliari urbà i que 
està ple de brutícia. Així mateix, 
es queixa de la convivència veïnal 
que qualifica de dolenta i dels fre·
qüents episodis delictius. Un dels 
més recents va tenir lloc el 15 de 
setembre quan una baralla entre 
dos individus va acabar amb un 
ferit amb arma blanca. Com a 

mostra que aquests fets són ha·
bituals, el blog ensenya un video 
d’un grup de persones al carrer 
que aparentment carreguen armes 
de foc. L’Ajuntament les ha posat 
en mans dels Mossos d’Esquadra 

perquè facin la investigació cor·
responent. Aquest cos policial ha 
comunicat a La Veu que la comissa·
ria no és aliena als esdeveniments 
que s’estan produint al barri i que, 
juntament amb el consistori, la Po·
licia Local i la Taula Cívica s’esta 
treballant fa mesos per millorar la 
convivència a la Ribera.

Intervenció policial. La Policia Lo·
cal també ha mantingut una troba·
da amb l’AV i la Taula Cívica per 
intentar fer accions que vagin en la 
línia de potenciar el civisme. Amb 
aquest objectiu, l’Ajuntament farà 
una campanya informativa sobre 
els telèfons als quals es pot trucar 
de forma anònima per traslladar 
als agents qualsevol incident o 
preocupació. També augmentarà 
la vigilància conjunta de Policia 
Local i Mossos tant a La Ribera 
com a Can Sant Joan.
Pel que fa a l’ocupació il·legal 
d’habitatges, un fenomen que ha 
crescut en els darrers mesos, la 
policia recomana denunciar els 
fets amb diligència ja que, un cop 
els ocupants porten dies instal·
lats, només es pot procedir al des·
nonament per via judicial.

Treball social. El Centre Cívic la 
Ribera compta des de mitjan de 
setembre amb dos nous educadors 
socials que s’ocupen d’atendre la 
població juvenil d’entre 12 i 18 
anys. Aquest projecte el coordinen 

els departaments de Serveis Soci·
als¬ i Infància i Joventut i pretén 
complementar el servei de casal 
que atén els infants en risc d’exclu·
sió social. També es manté el Pla 
de Desenvolupament Comunitari, 

que compta amb un responsable 
d’impulsar activitats que afavorei·
xin la convivència i la integració. 
La Taula Cívica ha mostrat la seva 
satisfacció per la continuïtat de les 
polítiques socials que la supressió 

dels ajuts del Pla de Barris van dei·
xar en l’aire, preocupació que va 
transmetre als responsables muni·
cipals el passat juliol. L’Ajuntament 
ha hagut de buscar noves vies de fi·
nançament per mantenir el servei.

Pilar Abián | La Ribera
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El malestar s’ha fet extensiu a través de les xarxes socials amb la creació d’un blog de denúncia i una pàgina al facebook

L’Ajuntament farà una 
campanya informativa 
per facilitar que la 
Policia rebi les queixes 
o denúncies veïnals
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El consistori està negociant amb les empreses propietàries del terreny ubicat a la confluència del carrer Horts 
amb Aigües, al barri de La Ribera –a l’esquerra de la imatge– per tal d’aconseguir la cessió temporal del solar 
per adeqüar-lo com a aparcament donant cabuda a una trentena de vehicles. L’Ajuntament també es faria 
càrrec del manteniment i la neteja de l’espai, segons ha confirmat el president de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC). El consistori, a instàncies de les nombroses queixes veïnals, ha instat als propietaris del 
terreny a netejar-lo en tres ocasions en els últims mesos | LR

> L’Ajuntament vol fer un aparcament al solar del carrer dels Horts
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zoNA 21 DE tERRA NoStRA

El TSJc anul·la el pla de reparcel·lació 
aprovat per l’Ajuntament l’any 2006 
Sentència favorable a l’aV del sector en el seu contenciós contra l’ajuntament i la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat 
el projecte de reparcel·lació de la 
Zona 21 de Terra Nostra –entre 
la N·150 i la C·58– aprovat al 
2006 per l’Ajuntament, segons 
ha anunciat l’expresident de l’AV 
Terra Nostra·Zona 21, Rafael 
González. La notícia encara no 
s’ha rebut a l’Ajuntament, motiu 
pel qual el govern municipal ha 
dit que no es pronunciarà fins 
conèixer el contingut de la sen·
tència. 
Tampoc no l’ha rebuda l’actual 
junta de l’AV, tot i que fonts 
de la mateixa han indicat que 
s’esperaven la resolució judicial i 
han expressat la seva satisfacció al 
respecte. De moment, però, han 

declinat fet valoracions fins no 
disposar de tota la informació.

Expresident. Qui sí ha volgut pro·
nunciar·se ha estat l’expresident 
de l’entitat veïnal. “La justícia 
ens ha donat la raó quant a que 
el projecte era un nyap i, a més, 
no s’ajustava a la llei”, ha ma·
nifestat González qui no descarta 
que els afectats, tant propietaris 
com promotors, reclamin indem·
nitzacions a l’Ajuntament i a la 
Generalitat. “Els poders públics 
han d’estar per servir el contri-
buent, no per perjudicar-lo”, 
ha dit González qui s’ha mostrat 
molt crític amb la gestió de les ad·
ministracions. 
La urbanització del sector, on 
hi ha cases amb més de 50 anys 

d’antiguitat, és una de les assigna·
tures pendents del municipi i ja 
fa dues dècades que es van ini·
ciar les tramitacions. La manca 
de consens entre l’Ajuntament 
i els veïns en el procés de regu·
larització es va fer palesa poc 
després que l’Ajuntament apro·
vés els plans d’urbanització i de 
parcel·lació, durant l’últim man·
dat de César Arrizabalaga. 
L’AV del sector ha guanyat totes 
les demandes presentades quant a 
les unitats d’actuació, el projecte i 
la reparcel·lació, fet que obligarà a 
iniciar novament tota la tramitació. 
Els carrers continuaran sense asfal·
tar i es manté prohibit fer obres a 
cap dels 200 habitatges que hi ha 
en el sector, a excepció de les que 
responen a raons de salubritat.

Pilar Abián | Redacció

pRESUMptE DELIctE URBANíStIc

La guàrdia civil investiga 
una denúncia de la 
Fiscalia d’Urbanisme 
cridats a declarar l’exalcalde i l’exregidor d’Urbanisme

Dos excàrrecs públics del con·
sistori montcadenc, l’exalcalde 
César Arrizabalaga i l’exregidor 
de Política Territorial i Urba·
nisme Sergio Hermoso, junta·
ment amb la secretària del con·
sistori, l’arquitecte, l’arquitecte 
tècnic i el cap de llicències han 
estat citats a declarar en el cas 
d’investigació que duu a terme la 
Guàrdia Civil en referència a una 
llicència d’obres concedida per 
l’administració local al barri de 
Terra Nostra entre els anys 2007 
i 2008. 
Els fets responen a una denúncia 
de la Fiscalia d’Urbanisme de 

Barcelona per un suposat delicte 
contra l’Ordenació del Territori i 
l’Urbanisme. 

Estat de la investigació. En un 
comunicat de premsa, l’equip de 
govern de l’Ajuntament ha pun·
tualitzat que es tracta d’una “in-
vestigació preliminar, sense que 
s’hagi iniciat cap procés judicial 
penal al respecte i de la qual el 
consistori ja tenia coneixement 
i havia estat aportant informa-
ció”. Així mateix, el govern ha 
manifestat la seva predisposició 
a col·laborar amb la investigació 
i amb la justícia com ha fet fins 
ara en aquest procediment.

Pilar Abián | Redacció
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Els carrers de la Zona 21 continuaran sense urbanitzar mentre no es resolgui tot el que afecta al planejament del sector
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Aquest mes de setembre ha en·
trat en funcionament el Servei de 
Mediació Hipotecària que aten·
drà els ciutadans de Montcada 
i Reixac, Ripollet i Cerdanyola 
fruit del conveni entre Càritas i 
la Mancomunitat Intermunici·
pal que integren els tres ajunta·
ments. L’oficina està ubicada a 
l’espai de la Mancomunitat, a la 
seu de Creu Roja, i atén el pú·
blic dos dies per setmana, només 
amb cita prèvia. Per concertar·la, 
cal trucar de dilluns a divendres, 
de 10.30 a 13h al telèfon 935 726 
474 i demanar per la Mancomu·
nitat Intermunicipal.

Atenció. El nou servei ofereix 
suport a les famílies del tres mu·
nicipis que es troben en situació 
de greu dificultat en el pagament 
dels habitatges i que corren risc 
de desnonament. Aquestes per·
sones són ateses per un profes·
sional, que estudia el cas fa la 
mediació i interlocució amb les 
entitats financeres i el seguiment 
de cada expedient fins arribar a 
la solució més adequada.
Càritas Diocesana i la Mancomu·
nitat treballaran conjuntament 
quan calgui cercar un pis en rè·
gim de lloguer social i concedirà 
ajuts econòmics puntuals, en els 
casos que ho consideri oportú. 

A banda de mediar en els casos 
d’impagaments d’hipoteques, 
el Servei també actua en nom 
d’aquelles persones que estan en 
risc de perdre el seu habitatge 
perquè no poden fer front als llo·
guers. L’objectiu últim és evitar 
que la pèrdua de l’habitatge acabi 
abocant les persones a l’exclusió 
social i que tothom pugui tenir 
opcions de tenir un lloc on viure 
dignament.
En aquest servei col·laboren 32 
voluntaris i voluntàries, profes·
sionals de diversos perfils, entre 
els quals destaquen: extreballla·
dors d’entitats bancàries, advo·
cats experts en temes d’habitatge, 
economistes, arquitectes que 
realitzen activitats de recerca i 
valoració de lloguer social, entre 
d’altres.

oBERt A LA poBLAcIó

En marxa, el Servei de 
Mediació Hipotecària a 
cerdanyola del Vallès
La prestació respon a un acord entre els ajuntaments i càritas

Pilar Abián | Redacció

El servei pretén posar fre als desnonaments
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REtALLADES SANItàRIES

El consistori i la Favmir es reuneixen 
per valorar la situació de la sanitat local 
La federació veïnal dóna un marge de confiança al govern, tot i que manté les mobilitzacions de cada dijous

El consistori ha demanat una reu·
nió amb la cap del sector sanita·
ri del Vallès Occidental, Aurora 
Dueñas, per parlar sobre el ser·
vei nocturn i sobre el nombre de 
professionals sanitaris assignats a 
Montcada. “Volem comprovar 
si realment hi ha els metges 
suficients per cobrir les neces-
sitats de la població”, ha dit 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). L’edil i els portaveus dels 
grups municipals es van reunir el 
19 de setembre amb la Favmir per 
valorar la situació actual i definir 
les accions futures. 

Preguntes. Veïns i Ajuntament 
van acordar enviar al Parlament 
la moció aprovada al Ple de juny 
instant la Generalitat a restablir 
el servei d’urgències nocturn al 
municipi, amb l’objectiu que els 
portaveus dels diferents grups 
facin preguntes als responsables 
de Salut. La moció ja es va enviar 

abans de l’estiu a la Conselleria 
de Salut sense que, de moment, 
hi hagi hagut cap resposta. La 
Favmir ha donat un marge de 
confiança al govern perquè dugui 
a terme aquestes gestions, sense 
abandonar les mobilitzacions, que 
està previst reprendre dijous 27 
–en el moment de tancar aques·

ta edició–tal com van decidir els 
participants a l’assemblea del 20 
de setembre. 

Demanda. D’altra banda, el Grup 
de Medi Ambient ha demanat al 
govern local que destini la parti·
da econòmica de la plaça Bar·
berà de Font Pudenta, més de 

72.000 euros, a contractar dos 
metges i una infermera per ga·
rantir l’atenció mèdica a la nit. El 
col·lectiu insisteix que hi ha des·
peses municipals que “són supér-
flues o que podrien esperar”, 
mentre recorda que les urgències 
són un servei reivindicat per la 
ciutadania des de fa un any.

Laura Grau | Montcada

Els treballadors 
opinen que les 
retallades són 
inconstitucionals

El president de la Favmir, Antonio Cera, durant l’assemblea que va tenir lloc el 20 de setembre davant de l’ambulatori del passeig Jaume I

La plantilla de l’Ajuntament 
continua fent un cop a la set·
maba la protesta batejada com 
a ‘Divendres de dol’ que con·
sisteix a vestir·se de negre i a 
manifestar·se durant els minuts 
de descans de l’esmorzar davant 
la porta del consistori contra les 
retallades del govern estatal. Un 
grup de treballadors municipals 
també va participar el passat 15 
de setembre en la manifestació 
del sector públic que es va fer a 
Madrid convocada pels sindicats 
majoritaris.
 
Proposta al Ple. La Coordi·
nadora de Personal ha iniciat 
una campanya de recollida 
d’instàncies entre els empleats de 
l’administració local per instar 
al Ple de l’Ajuntament a aprovar 
una moció comminant el govern 
de la Generalitat a presentar un 
recurs d’inconstitucionalitat con·
tra el decret de les retallades en el 
sector públic. Cada treballador 
presentarà per escrit la seva de·
manda de forma individualitza·
da a través de l’OAC.

Pilar Abián | Montcada
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El PSc critica el PP perquè creu 
que ‘dóna llargues’ al soterrament
La portaveu popular diu que no hi ha diners per culpa de ‘la mala gestió dels socialistes’

La primera secretària de 
l’agrupació local del PSC i alcal·
dessa de Montcada, María Elena 
Pérez, lamenta que “el govern 
del PP doni llargues i deixi la 
ciutadania de Montcada sense 
solució davant una necessitat 
tan important com el soterra-
ment de la línia de França al 
seu pas per la ciutat”. L’edil va 
fer aquestes declaracions en un 
comunicat de la Federació del 
Vallès Occidental Sud del PSC 
arran la resposta que ha donat 
l’executiu estatal a una pregun·
ta del diputat socialista Carlos 
Corcuera al Congrés, inclosa en 
les esmenes que va presentar el 
grup parlamentari socialista als 
Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2012, després que no 
hi hagués cap partida destinada 
a l’execució de les obres a la lí·
nia de Rodalies. El govern cen·
tral va respondre a Corcuera que 
actualment és prematur elaborar 
un calendari del soterrament per·
què continuen desenvolupant·se 

les obres de la línia d’alta velo·
citat. Pérez ha criticat el PPC de 
Montcada en considerar que “no 
defensa els interessos locals en 
el si del seu partit”. 

Resposta. La portaveu del grup 
municipal del PPC i diputada 
al Parlament, Eva García, ha 
respost les crítiques de Pérez. 
“L’alcaldessa –ha dit– hauria 
de reconèixer que els socialistes 

són els que han deixat el país 
arruïnat”. García ha afegit que, 
per aquest motiu, les prioritats 
del seu partit són crear ocupació i 
reactivar l’economia. Referint·se 
a l’alcaldessa, l’edil li ha recoma·
nat “treballar més pel municipi 
en comptes de criticar el PP”. 
La Plataforma, per la seva banda, 
ha convocat una assemblea el 4 
d’octubre a l’Abi (20h) per deci·
dir quin és el camí a seguir.

Sílvia Alquézar | Redacció

LíNIA FERRoVIàRIA DE FRANÇA

La Plataforma pel Soterrament Total ha decidit aturar provisionament les mobilitzacions
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Veïns de can Sant Joan denuncien la 
degradació del camí del Rec comtal
L’ajuntament afirma que el tram més degradat pertany al municipi de Barcelona

Un grup de veïns de Can Sant Joan 
que compta amb el suport de l’AV 
ha denunciat públicament la brutí·
cia que s’acumula al camí del Rec 
Comtal que connecta Montcada 
amb el barri barceloní de Vallbona. 
“Vinc a passejar amb el meu gos 
i el seu estat és deplorable perquè 
hi ha moltes deixalles i material 
de construcció”, explica un veí del 
barri montcadenc, Antonio Alcán·
tara. El camí, d’aproximadament 
un metre d’amplada, transcorre en·
tre el Rec Comtal –un canal cons·
truït al segle XI– i un mur que el 
separa de les vies del tren de la línia 
de França. Les restes metàl·liques i 
de vidres també s’acumulen al fons 
del canal. Alcántara s’ha adreçat en 
diverses ocasions a l’Ajuntament 
per informar de la situació d’aquest 
tram “però, malgrat les meves 
reiterades queixes, encara no 
s’ha fet cap actuació”. 

Resposta. La regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
ha informat els veïns del fet que 

els espais més degradats formen 
part del municipi de Barcelona 
“al qual ja n’hem informat” 
i ha recordat que la infraestruc·
tura hidràulica del Rec pertany 
totalment a l’Ajuntament de la 
ciutat comtal. “Al nostre tram 
nosaltres fem la neteja habi-
tualment, però al cap de poc 
temps ja torna a estar igual, 
és un lloc que s’ha convertit 
en un abocament il·legal de 

deixalles”, ha indicat Mojeda en 
la resposta als ciutadans, qui ha 
remarcat que “Montcada sem-
pre s’ha fet càrrec del manteni-
ment de la infraestructura, tot 
i no ser de la nostra competèn-
cia”. Respecte a la denúncia dels 
veïns sobre la brutícia acumula·
da també als voltants dels carrers 
Carril i Reixagó, Mojeda ha dit 
que aquest estiu s’ha intensificat 
la neteja a Can Sant Joan. 

Sílvia Alquézar | Redacció

NEtEJA

Hi ha diversos punts del camí del Rec que s’han convertit en abocaments il·legals de deixalles
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URBANISME

El projecte del passeig 
sobre la c-17, seleccionat 
en un certamen urbanístic
El treball ha participat al premi Europeu de paisatge

El projecte d’urbanització del 
passeig sobre la C·17, redactat i 
executat pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament, ha estat un dels 
seleccionats a l’última edició del 
Premi Europeu de Paisatge Rosa 
Barba, inscrit en el marc de la 7a 
Biennal Europea, que s’ha cele·
brat els dies 27 i 28 de setembre. 
Els treballs seleccionats s’han 
publicat al catàleg de la Biennal 
i mostrats en l’exposició del Pre·
mi, al Col·legi d’Arquitectes. 

El treball tenia un àmbit total 
d’actuació de 34.193m2 i, per 
cobrir el seu finançament, es va 
dividir en dues parts, la que afec·
ta les zones verdes (30.163m2) 
i la dels trams pavimentats 
(4.030m2). La urbanització del 
sector prioritza els recorreguts 
i té com a eix central una plaça 
que actua com a nexe d’unió en·
tre les dues voreres i ajuda a cosir 
el centre de Mas Rampinyo amb 
el carrer Carrerada i el sector del 
Pla d’en Coll.

Pilar Abián | Redacció

L’empresa Isolux-Corsán va dur a terme entre el 17 i el 23 de setembre les obres de pavimentació de la calçada de 
la C-17 davant Ciutat Meridiana, que va provocar restriccions de trànsit en horari nocturn. Per tal de realitzar aquesta 
actuació, els dos carrils es van reduir. L’objectiu d’aquesta gran actuació és millorar l’actual encreuament amb se-
màfors entre la C-17 i la N-150, que permet l’accés als barri barceloní de Vallbona, als montcadencs de Can Sant 
Joan i Can Cuiàs i a la carretera que es dirigeix a Cerdanyola. Amb aquesta intervenció es millora substancialment 
la seguretat viària en un dels principals accessos d’entrada i sortida a Barcelona, per on diàriament circulen més de 
51.000 vehicles. A la foto, vista aèria de la cruïlla entre ambdues carreteres amb el barri de Can Cuiàs de fons | sA
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> Millores a la rotonda entre les carreteres c-17 i n-150

El projecte del passeig de la C-17 ha estat seleccionat a un premi urbanístic d’àmbit europeu 
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El 20 de setembre de 1932 es va 
constituir oficialment la primera 
filial del PSOE a Montcada. El 
domicili de l’Agrupació Socia·
lista Obrera es va fixar al carrer 
Doctor Buxó número 7, una casa 
de planta baixa que, 80 anys des·
prés, encara existeix i que des del 
passat 20 de setembre llueix a la 
seva façana una placa recordant 
aquest fet. L’alcaldessa i primera 
secretària del partit, María Elena 
Pérez, juntament amb membres 
de les Joventuts Socialistes de 
Catalunya, van fer la descoberta 
de la placa, en un acte de record 
als fundadors, la majoria treballa·
dors del sector ferroviari. 

Principis. Pérez va llegir el ma·
nifest fundacional que propo·
sava com a objectius “la creació 
d’escoles de primària gratuïtes i 
cooperatives de consum i el fo-
ment de l’humanisme i la cul-
tura”. L’esclat de la guerra, quatre 

anys després, trunca el projecte so·
cialista que no podrà reprendre’s 
fins a mitjan dels setanta. Una 
nodrida representació de regidors 
i exregidors, a més de militants i 
simpatitzants van assistir a l’acte, 
que també va comptar amb Ana 
del Frago i Josep Maria Sala, en 
representació de l’executiva na·

cional del PSC.  La seu actual de 
l’agrupació, a Carretera Vella, va 
acollir una xerrada de l’històric 
militant Fèlix Gómez que va re·
pas sar els anys de la clandestinitat 
durant el règim franquista i els 
inicis de la democràcia. “Recor-
do les dificultats que teníem 
per reunir-nos, un fet que avui 

dia trobem tan normal”, va 
explicar Gómez, qui va recordar 
militants ja desapa reguts com José 
Granados i Alfonso Montoro. 
L’al caldessa va cloure l’acte amb 
una crida “a seguir el camí que 
va iniciar fa 80 anys un grup de 
montcadencs que volia un món 
més just i igualitari”.

Els socialistes celebren els 80 anys 
de la fundació de l’agrupació local
Una placa a la façana del número 7 del carrer Doctor Buxó recorda el lloc on va començar la seva història

coMMEMoRAcIó

Laura Grau | Redacció

La primera secretària del PSC és aplaudida pels militants després de llegir el manifest fundacional davant de la façana on s’ha col·locat la placa 

Pilar Abián | Redacció

L’Anc vol fer 
arribar el seu 
missatge a la 
població
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Informar sobre què suposaria 
per a Catalunya tenir un Estat 
propi i convèncer la població 
que no ha de tenir por a aquest 
plantejament són els dos princi·
pals objectius que s’ha marcat el 
secretariat local de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya (ANC). 
A la primera trobada convoca·
da el 18 de setembre després de 
massiva manifestació de la Dia·
da, el col·lectiu va valorar la jor·
nada com d’èxit total, tant per la 
participació de la ciutadania com 
per l’absència d’incidents. 

Voluntat de consens. Respecte 
l’acte fet a Montcada i Reixac or·
ganitzat per la Comissió de l’Onze 
de setembre, l’ANC també es va 
mostrar satisfeta pel seu desenvo·
lupament. Així mateix, va expres·
sar la voluntat de seguir treballant 
amb l’Ajuntament i amb els grups 
municipals per aconseguir que 
l’acte institucional incorpori també 
les reinvindicacions de la Comissió 
i no calgui en el futur convocar 
una celebració diferenciada, com 
ha passat enguany. 
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La Fira del comerç i de l’Aigua serà 
els dies 6 i 7 d’octubre al carrer Major
El programa inclou activitats per als infants, a més de concerts i exhibicions d’entitats 

Montcada Centre Comerç orga·
nitza els dies 6 i 7 d’octubre la se·
gona edició de la Fira del Comerç 
i de l’Aigua, que novament tindrà 
lloc al carrer Major i a la plaça de 
l’Església. L’objectiu de la iniciativa 
és promoure el comerç local i con·
solidar la seva competitivitat, fent 
referència a la temàtica de l’aigua, 
element del patrimoni cultural del 
municipi amb la Casa de les Aigües 
com el seu màxim exponent. A 
banda de l’oferta variada i de qua·
litat que oferiran els expositors, la 
mostra també inclourà nombroses 
activitats. Dissabte, hi ha previstes 
passejades en ruc, inflables per als 
més petits, un taller infantil sobre 
l’aigua i les actuacions de diverses 
entitats. Pel que fa a diumenge, 
l’MCC ha organitzat una exposició 
d’obres d’art, una exhibició d’arts 
marcials i una altra de balls espor·
tius, a més de les passejades en ruc 
i els inflables. La venda de tiquets 
tindrà lloc al Punt d’informació al 
preu d’un euro. Els establiments 
participants també repartiran vals 

gratuïts per als seus clients. Les ac·
tivitats començaran a les 10h i aca·
baran al voltant de les 20.30h.

Nova junta. L’MCC ha renovat la 
seva junta, que continua presidida 
per Manuel Moreno. L’entitat va 
escollir també els altres membres 
de la directiva, de la qual formen 
part també Oliver Pérez (vicepresi·

dent), Francisco Carrillo (secretari) 
i Juan Carlos Rubies (tresorer). 
L’associació va fer balanç de les ac·
tivitats de la temporada anterior de 
la qual destaquen la campanya de 
Nadal, la promoció de tiquets de 
zona blava gratuïts, la creació de la 
pàgina web de l’MCC i la primera 
edició de la Fira del Comerç i de 
l’Aigua.

Sílvia Alquézar | Montcada

Mcc

La segona edició de la Fira del Comerç i de l’Aigua es farà aquest any de nou al carrer Major
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ASDEM

Trobada per compartir 
experiències d’empresa
La sessió de ‘networking’ atrau una vintena de participants

Una vintena de dones va partici·
par a la jornada que va organitzar 
el 20 de setembre l’Associació de 
directives, empresàries i professio·
nals (Asdem) destinada a posar en 
comú projectes d’emprenedoria 
encapçalats per dones i intercan·
viar experiències i coneixements. 
La secretària de l’entitat, Estela 
Sánchez, va destacar la diversitat 
d’edat, orígens i interessos de les 
dones participants, “però totes 
amb el denominador comú 
d’emprendre, de superar la 
por i no perdre la il·lusió, tot i 
l’escenari de crisi”. 

Experiències. Una de les ponents 
va ser Alejandra Hernández, que 
ha posat en marxa recentment 
una botiga d’alimentació al cen·
tre de Montcada, apostant pels 
productes a granel com la llegum 
i la pasta, i que ara vol obrir una 
nova línia de queviures adreçada a 
persones amb necessitats especials 
com els diabètics i els cèl·liacs. 
Una dona d’origen peruà, Edith 
Claros, va explicar el seu projecte 

d’importar aliments del seu país 
que actualment són difícils de 
trobar a Catalunya. La respon·
sable de la botiga Cortina, Nú·
ria Fontanillas, amb molts anys 
d’experiència, va descriure com 
s’ho fa per innovar i oferir noves 
solucions als seus clients. “Ha es-
tat molt enriquidor per a totes 
compartir experiències i projec-
tes i veure que no estem soles 
en aquest camí”, va dir Sánchez, 
qui va animar les dones emprene·
dores a participar a les activitats 
d’Asdem (www.asdem.cat).

Laura Grau | Montcada

Les participants, al final de la trobada
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Societat
laveu.cat/societat

II MOSTRA D’EnTITATS
La jornada tindrà lloc el dia 
7 davant del pavelló Miquel 
Poblet en horari de matí  

pàg. 16pàg. 15

AJUTS DE ‘LA cAIxA’
L’Obra Social subvenciona 
les iniciatives que duen terme 
tres entitats de Montcada

Prop de 900 famílies de Montcada 
es beneficien de les beques escolars 
d’aquest curs, de les quals 240 són 
ajuts de menjador –que concedeix 
el Consell Comarcal del Vallès Oc·
cidental– i 666 corresponen a les 
subvencions per a llibres, material 
i sortides, que atorga l’Ajuntament.  
Les xifres, encara provisionals fins 
que acabi el procés de reclamaci·
ons, són inferiors respecte el curs 
anterior, en què els ajuts van arribar 
a unes 400 famílies més. Enguany, 
hi ha hagut menys pressupost i tam·
bé menys sol·licituds –unes 200 en 
cada cas– i els pressupostos han es·
tat més baixos.  

“La conjuntura ens ha obligat a 
reduir l’aportació econòmica, tot 
i que encara continua sent de les 
més altes de la comarca”, ha in·
dicat la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC), qui ha remarcat 
que l’Ajuntament “ha fet un gran 
esforç perquè aquest curs ha as-
sumit els ajuts socials comple-
mentaris –30.000 euros– destinats 
a les escoles bressol, que fins ara 
oferia la Generalitat”. Per la seva 

banda, la regidora de Serveis Soci·
als, Mari Carmen González (CiU), 
ha constatat que “s’ha reduït el 
pressupost en ajuts a llibres per-
què cada vegada necessitem més 
diners per a urgències socials”. 
L’edil també ha indicat que l’import 
de les beques ha estat inferior per 
tal d’arribar a més població.

Els criteris. Amb la idea d’intentar 
distribuir de manera més justa els 
recursos públics, tant la Regidoria 
de Serveis Socials com el Consell 
Comarcal han endurit els criteris de 
selecció i han estat més exigents en 
la documentació a aportar. “Hem 
prioritzat sobretot la conciliació 
laboral i familiar, sense perdre 
de vista els barems econòmics”, 
ha explicat González. “Els criteris 
són més estrictes amb l’objectiu 
d’assegurar que els diners arri-
ben realment a les famílies que 
més ho necessiten”, ha dit Rivas.
Algunes famílies a les quals se’ls ha 
denegat un ajut han mostrat el seu 
desacord amb el canvi de criteris. 
Aquest és el cas d’una mare separa·
da, amb una filla, que només cobra 
l’ajuda familiar i paga una hipoteca 
de més de 600 euros, el màxim de 
despeses d’habitatge que es compta·
bilitza. “Em va bé que es quedi al 
menjador perquè així puc buscar 
feina”, afirma la dona. 
Els tècnics municipals han explicat 
que hi ha casos que sí es troben 

dins els barems econòmics però no 
han aconseguit cap punt en l’apar·
tat de dades sociofamiliars. “Els 
criteris han estat més beneficio-
sos per a les rendes més baixes, 
però hem estat més exigents en 
l’acreditació de les situacions”, 
ha recordat el cap tècnic de Serveis 
Socials, Albert Arévalo, qui ha po·
sat com a exemple que, en el cas 
de les beques de llibres, hi ha hagut 
229 sol·licituds denegades simple·
ment pel fet de no aportar la do·
cumentació requerida a les bases.

SUBVENcIoNS

Sílvia Alquézar | Montcada

Les beques escolars beneficien al voltant de 
900 famílies, 400 menys que el curs passat
Tant el consell comarcal com l’ajuntament han modificat els requisits per assegurar que els ajuts arriben als qui més ho necessiten

Uns alumnes de l’escola Reixac dinant al menjador del centre. El cost del tiquet inclou l’àpat i el monitoratge

L’Ajuntament ha reduït 
els diners en llibres però 
ha cobert també els 
ajuts de l’etapa bressol
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 El 70% dels becats són de famílies autòctones

Del 70% de les beques escolars 
concedides durant el curs passat, 
els beneficiaris van ser famílies 
autòctones. Si es té en compte no-
més la procedència de l’alumne, 
el 80% dels becats ha nascut a 
l’estat espanyol. “Aquestes xifres 
desmitifiquen la creença que els 
immigrants s’enduen tots els 
ajuts”, ha manifestat la regidora 
de Serveis Socials, Mari Carmen 
González, qui ha remarcat que 

les subvencions són per a les 
persones més desafavorides so-
cialment. “Nosaltres no mirem 
d’on provenen els ciutadans que 
ens sol·liciten ajuda, nosaltres 
mirem les necessitats”. Gonzá-
lez ha explicat que el seu depar-
tament atén totes aquelles perso-
nes que passen per una situació 
compromesa, intentant ajudar 
el màxim de famílies en funció 
d’uns barems de prioritats  | sA
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2012 ANY EURopEU DE L’ENVELLIMENt ActIU I LA SoLIDARItAt INtERGENERAcIoNAL

L’Ajuntament impulsa el Pla d’envelliment 
actiu per a la gent gran fins a l’any 2015

àREA DE pARtIcIpAcIó cIUtADANA
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

PAM 
El Pla d’envelliment actiu està inclòs 
en el Pla d’actuació municipal del 
mandat 2011-2015

PLA D’ENVELLIMENT
El projecte tindrà accions vinculades 
a l’autonomia personal, la relació 
intergeneracional i la participació

JONATHAN MARTÍN
REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Nova visió
Montcada i Reixac s’afegeix a la 
celebració de l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i de la Soli-
daritat Intergeneracional d’una 
manera activa. El govern mu-
nicipal impulsa el Pla d’envelli-
ment actiu per a la gent gran per 
definir unes estratègies que ens 
permetin retardar la dependèn-
cia personal dels nostres veïns 
més grans. El pla ha de ser una 
eina de prevenció i de canvi. 
Hem d’aconseguir que totes les 
persones tinguin reconegut el 
dret a la satisfacció de les seves 
necessitats i, alhora, dels seus 
criteris, tries i preferències. La 
gent gran d’ara té unes neces-
sitats diferents a les dels nostres 
avis i el pla ha de permetre as-
solir-les.

Tenint en compte que aquest 
2012 és l’Any Europeu de l’En-
velliment Actiu i de la Solidaritat 
Intergeneracional, l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac està ela-
borant el Pla d’envelliment actiu 
per a la gent gran amb dos grans 
objectius. D’una banda, cal orde-
nar les diferents actuacions que 
ja s’impulsen des del consistori, 
des d’altres administracions pú-
bliques i dels agents privats que 
intervenen en aquest col·lectiu. 
I de l’altra, cal proposar accions 
que donin resposta a les noves 
situacions sociològiques –econò-
miques, culturals, demogràfiques 
i socials– que viu la població ma-
jor de 60 anys. 

L’elaboració d’aquest Pla era una 
voluntat del govern municipal, 
que ja el va incloure en el Pla 
d’actuació municipal (PAM) del 
mandat 2011-2015.
El regidor de Participació Ciuta-
dana, Jonathan Martín, avança 

que el Pla d’Envelliment Actiu 
“proposarà estratègies locals 
per tal de millorar la qualitat 
de vida, la participació social i 
l’autonomia de la gent gran per 
tal de retardar la dependència”. 
Segons dades de l’Institut Català 
d’Estadística del 2010, els ha-
bitants més grans de 60 anys a 
Montcada i Reixac eren 6.457, el 
18,42% de la població.
El Pla d’envelliment actiu compta 
amb diferents objectius, com ara 
promoure la participació activa 
de la gent gran del municipi, dur 
a terme una oferta d’activitats per 
a gent gran adequada  a les seves 
expectatives i interessos, vetllar 
per hàbits saludables de manera 
que contribueixin al manteniment 
de l’autonomia personal al llarg de 
la vida i promoure entorns segurs 
en la mobilitat i l’accessibilitat per 
tal de facilitar la participació.
Aquest Pla pretèn estar en con-
sonància amb el concepte adop-
tat per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) i es defineix 
com el procés d’optimització de 
les oportunitats de salut, partici-
pació i seguretat amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida de 
les persones a mesura que en-
velleixen.

SERVEIS A L’ABASt DELS MÉS GRANS

Esport, salut, participació, cultura i molt més
Montcada i Reixac ofereix un 
ampli ventall de possibilitats 
per tal que les persones puguin 
viure de forma plena i activa se-
gons les línies de l’envelliment 
actiu. Pel que fa a casals de gent 
gran, el municipi disposa de 
l’edifici del parc Salvador Allen-
de i del de la Casa de la Mina. 
Per promoure l’associacionisme 
es disposa de les associacions 
del Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina,  la de Gent Gran de 
Montcada i Reixac i la de Gent 
Gran Activa de Montcada i Rei-
xac i Mas Rampinyo.
La varietat de cursos, tallers, se-
minaris i activitats que ofereix la 
xarxa d’equipaments municipals 
vol promoure la participació de 
la gent gran de la ciutat i alhora 

proposa una dinamització col-
lectiva de la població. En relació 
als equipaments socioculturals, 
hi ha els de la Ribera, Can Cui-
às, l’Alzina, Kursaal, la Casa de 
la Vila i l’Hotel d’Entitats de Can 
Sant Joan. Relacionats amb el fo-
ment de la pràctica esportiva, hi 

ha el complex Montcada Aqua, la 
Zona Esportiva Centre i diverses 
pistes de petanca —a Can Sant 
Joan, Mas Rampinyo, Pla d’en 
Coll i Can Cuiàs. A més, hi ha les 
màquines esportives exteriors, 

ubicades a diferents indrets del 
municipi. La icona de l’educació 
i la formació per a la gent gran és 
l’Escola d’Adults.
Tots aquestes serveis es poden 
consultar de forma més detallada 
a la Guia de serveis per a la gent 
gran, que editarà l’Ajuntament.
Algunes de les activitats previstes 

per aquest mes d’octubre, que  or-
ganitzarà i coordinarà la regidoria 
de Participació Ciutadana per tal 
de commemorar el Dia Mundial 
de la Gent Gran, són les següents: 
diumenge, 7 d’octubre, a partir de 
les 10 del matí, davant del pavelló 
Miquel Poblet, la lectura del mani-
fest de la gent gran, una caminada 
al Parc de la Llacuna i una exhi-
bició de tai-txí. Aquestes activitats 
estaran emmarcades dins de la 2a 
Mostra d’Entitats.
També està prevista la celebració 
de la Festa de la Gent Gran el pro-
per mes de desembre, per donar 
a conèixer a la població les dife-
rents produccions que es fan des 
dels casals i que, com cada any, 
finalitzarà amb un ball al Pavelló 
Miquel Poblet. 
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Montcada i Reixac té 
6.457 veïns més grans 
de 60 anys, el 18,42% 
de la població

La Festa de la Gent Gran 
tindrà lloc el proper mes 
de desembre
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La II Mostra d’entitats tindrà lloc 
el dia 7 davant del pavelló local

Una trentena d’associacions par·
ticiparà el 7 d’octubre a la sego·
na edició de la Mostra d’entitats, 
organitzada per la Regidoria de 
Participació Ciutadana. Les acti·
vitats es faran davant del pave·
lló Miquel Poblet, de 10 a 14h. 
La fira, de caràcter biennal, va 
néixer fa dos anys amb l’objectiu 
de donar a conèixer el teixit asso·
ciatiu de la ciutat. 

Programa. La majoria d’entitats 
participants tenen previst fer ta·
llers als seus respectius estands. 
Així, Andròmines organitzarà 
una sessió per fer moneders, En·
grunes proposarà una activitat de 
reciclatge de material i punts de lli·
bre, Acer durà a terme una classe 
per identificar la fauna i la flora i 
l’Associació Catalana de la Síndro·
me de Rett tornarà a fer el mural 
amb mans pintades, que ja va ser 
un gran èxit a l’edició anterior. 
D’altra banda, l’Associació d’Amics 
i Amigues Kasbas instal·larà una 
haima oberta a tots els assistents, 

Tazumal farà un taller de xapes i 
un mural sobre l’agermanament, 
Aserm proposarà una sessió 
d’estampació de samarretes, que 
també va tenir una gran acollida 
el 2010, i els Diables de Can Sant 
Joan pintaran màscares.
Enguany participaran per prime·
ra vegada l’Associació Catalana 
contra el Càncer, les puntaires de 

Terra Nostra, el Club Català de 
Ciència Ficció, Fantasia i Fando, 
els Gegants de Montcada i Som 
Llum.
La Mostra també inclourà actua·
cions a càrrec de l’Associació Sar·
danistra de Terra Nostra, el grup 
Escènics Jym’s, el Ballet Flamenco 
Triana i el club de gimnàstica rítmi·
ca de la Unió de Mas Rampinyo.

Una trentena d’associacions participarà amb diverses propostes com tallers i actuacions

La primera edició de la Mostra d’Entitats va tenir una bona acollida de públic i de participants
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Sílvia Alquézar | Redacció

VAcUNAcIó coNtRA LA GRIp

La campanya s’inicia a 
partir de l’1 d’octubre

Els dos centres d’atenció primària 
de Montcada i Reixac –el del 
centre i Les Indianes, al Pla d’en 
Coll– començaran a partir del 
pròxim 1 d’octubre la campanya 
de vacunacions contra la grip, 
que s’allargarà fins al desembre. 
El fàrmac s’adreça als majors de 
60 anys, als malalts crònics i als 
professionals que treballen en 
contacte amb altres persones. 
“Hi haurà vacunes per a to-
thom que les tingui indicades”, 
ha destacat el cap dels dos ambu·
latoris de la ciutat, Miquel Bar·
bany, qui preveu que l’impacte 
del virus sigui similar al d’altres 
anys. Les primeres infeccions 

de la grip solen produir·se cap 
al desembre i, sobretot, coin·
cideixen amb els mesos més 
freds de l’hivern. Segons fonts 
de l’ambulatori, cada vegada hi 
ha menys casos de grip a causa 
de la immunitat col·lectiva a la 
malaltia.

Funcionament. Les persones indi·
cades es podran vacunar durant 
una visita concertada amb el seu 
metge de capçalera. A banda, 
els dos CAP també ofereixen la 
possibilitat de vacunar·se sense 
demanar cita prèvia, de dilluns a 
divendres, de 12 a 13h i de 18 a 
19h, tant a l’equipament del cen·
tre com al de l’Indianes. 

El fàrmac s’adreça als majors de 60 anys i als malalts crònics

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada celebra el Dia 
de l’envelliment actiu 
Hi haurà una caminada, tai-txí i la lectura d’un manifest

Montcada i Reixac celebrarà el 
pròxim 7 d’octubre el Dia Inter·
nacional de l’envelliment actiu 
i la solidaritat intergeneracional 
amb l’organització de diversos 
actes promoguts per les tres asso·
ciacions de gent gran de la ciutat. 
La commemoració de l’efemèride 
s’emmarca dins la segona edició 
de la Mostra d’entitats del munici·
pi, que es farà el mateix dia davant 
del pavelló Miquel Poblet.
A les 10.30h hi ha prevista una ca·
minada popular fins a Mas Duran 
i, a la tornada –sobre les 11.15h–, 
es farà la lectura del manifest del 
Dia Mundial de la Gent Gran i 
una exhibició de tai·txí. Les activi·

tats estan organitzades per les tres 
associacions de gent gran a la ciu·
tat, amb el suport de la Regidoria 
de Participació Ciutadana.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Dia Mundial de la Gent Gran serà el dia 7
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Montcada Ràdio celebra 
el 25è aniversari amb 
una festa el dia 5 a l’Abi
L’emissora segueix apostant pels espais de col·laboradors

Montcada Ràdio organitzava un festival de play-backs coincidint amb la Festa Major, que era un gran èxit de participació i de públic
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Coincidint amb l’inici d’una nova 
temporada radiofònica, Montca·
da Ràdio celebrarà el seu 25è ani·
versari el pròxim 5 d’octubre amb 
una festa a la nit a l’Abi organitza·
da conjuntament amb els progra·
mes ‘Get Back’ i ‘Dotze Polzades’. 
La celebració serà oberta a tothom 
i hi haurà música de tots els temps 
i, durant la vetllada, s’emetrà un 
audiovisual sobre la història de 
la cadena, que va iniciar les seves 
emissions l’estiu de 1986 en unes 
instal·lacions al carrer Major. Tres 
anys després, Montcada Ràdio es 
va traslladar a un local situat al 
carrer Julio García, per passar al 
1998 a l’actual ubicació, a l’edifici 
de l’Ajuntament. 
Al llarg de 25 anys, Montcada Rà·
dio ha fet tot tipus de programes 
i també ha organitzat nombrosos 
esdeveniments a  la ciutat com 
ara un festival de play·backs amb 
motiu de la Festa Major a les dè·
cades dels 80 i 90 que va ser un 

èxit de participació i de públic i, 
a la mateixa època, també va pro·
moure un concurs adreçat a les 
escoles batejat amb el nom d’Elis, 
Elis, que va tenir una gran acolli·
da entre els més petits. Montcada 
Ràdio va ser distingida el 2008 
amb el premi Rosalia Rovira als 
Premis de Comunicació Local de 
la Diputació pel programa ‘El Ba·
sar de la Cultura’.

Ràdio oberta. L’emissora munici·
pal continua apostant pels espais 
de col·laboradors amb l’objectiu 
de ser un mitjà de comunicació 
obert a la ciutadania a través del 
qual pugui expressar les seves in·
quietuds. “Volem que sigui un 
element de cohesió social”, ha 
indicat la gerent de Montcada 
Comunicació, Pilar Abián, qui 
ha remarcat que Montcada Ràdio 
manté la informació local, amb 
butlletins cada hora entre les 9.27 
i les 19.27h, de dilluns a diven·
dres. 

Sílvia Alquézar | La redacció

Jordi Climent i Francesc Centelles entrevistant al cantant Ramon Calduch l’any 1989Una imatge dels estudis al carrer Julio García
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L’Obra Social de ‘la Caixa’ va sig·
nar el 21 de setembre dos conve·
nis amb Andròmines i la Fundació 
Aldees Infantils SOS Catalunya. 
Mitjançant aquest acord, Aldees 
Infantils rebrà de l’entitat bancària 
8.000 euros per condicionar un 
habitatge destinat a acollir mares 
solteres que es trobin en situació de 
risc d’exclusió social i que tinguin 
fills/es al seu càrrec. Aquest pis, 
que es troba al terme municipal, 
ha estat llogat per Aldees Infantils 
a preu social gràcies a la mediació 
de l’Ajuntament montcadenc, que 
ha fet les gestions necessàries amb 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya 
per a la cessió d’aquest immoble. 
D’altra banda, l’Associació Social 
Andròmines ha estat escollida dins 
la convocatòria d’Inserció Socio·
laboral de l’Obra Social La Caixa. 
L’import de l’ajuda concedida és de 
30.400 euros per a un projecte que 
té com a objectiu central afavorir 
les oportunitats de feina de joves 

d’entre 18 i 29 anys amb baixa qua·
lificació i manca d’experiència labo·
ral mitjançant la formació en noves 
tecnologies.
A l’acte de signatura hi van assis·
tir l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), la presidenta de l’Area So·
cial, Ana Rivas (PSC), i la regido·
ra de Serveis Socials, M. Carmen 
González (CiU), i per part de ‘la 
Caixa’, el director de l’Àrea de Ne·

goci al Vallès Sud, Josep M. Mauri, 
el director de l’oficina principal de 
Montcada i Reixac, Ismael Padilla, 
i la responsable de l’Obra Social 
del Vallès Sud, Sara Espejo. L’acte 
també va comptar amb represen·
tants de les dues entitats benefi·
ciàries de l’ajut:  Sebastià Heredia, 
d’Andròmines, i José Luis Escobar, 
director Territorial de la Fundació 
Aldees Infantils SOS Catalunya.

Un altre conveni. ‘la Caixa’ van 
lliurar el 14 de setembre una apor·
tació de 6.000 euros a l’Ampa de 
l’escola Elvira Cuyàs per ajudar 
una família amb una filla disca·
pacitada. El conveni es va signar 
a l’Ajuntament, que ha fet de mit·
jancer. Aquesta iniciativa és un ajut 
puntual de l’entitat bancària al mar·
ge del programa de col·laboració 
habitual amb entitats locals. 

Les associacions beneficiàries de l’ajut són d’andròmines, aldees infantils i l’ampa de l’Elvira cuyàs

Representants de les entitats amb les autoritats municipals i els directius de ‘la Caixa’ després de signar els convenis
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Sílvia Alquézar | Montcada

> Jordi Pons, d’Adimir, finalista a un premi d’art
L’obra ‘Mussol’, del montcadenc Jordi 
Pons –membre d’Adimir–, ha estat fi-
nalista del premi El Balcó de les Arts, 
que convoca la Fundació Setba. La 
pintura ha format part de l’exposició 
que s’ha pogut veure tot aquest estiu 
a l’FNAC El Triangle. El certamen va 
comptar amb la participació de 150 
artistes, dels quals només se n’han se-
leccionat 12. L’obra formarà part d’un 
calendari solidari per tal de recaptar 
fons per als projectes de les entitats 
a les quals pertanyen els autors. Pons 
va elaborar el treball en el curs de pintura per a adults que organitza Adimir a 
l’escola d’art La Taca en el marc del programa IntegrARTE –a la foto  | sA

Segona jornada 
esportiva per la 
integració dels 
malalts mentals

El Servei de Rehabilitació Comu·
nitària de Cerdanyola –que atén 
persones amb malalties mentals 
de Montcada, Cerdanyola, Ri·
pollet i Badia– organitza el 17 
d’octubre la II Jornada d’Esport 
i Salut Mental. La iniciativa, sota 
el lema Activa’t per la Salut Men·
tal, es fa amb motiu del Dia de la 
Salut Mental i té com a objectiu 
la promoció de l’esport com a 
eina de salut. 

Normalització. A més, la jornada 
esportiva també té un caràcter 
especialment inclusiu per lluitar 
contra l’estigma associat a les 
persones que pateixen alguna 
malaltia mental. Hi haurà com·
peticons de bàsquet, futbol i ten·
nis taula a partir de les 9.30h. 
Les inscripcions són gratuïtes 
i estan obertes a totes aquelles 
persones que gaudeixen fent es·
port, tant practicant·lo com assis·
tint de públic. Per inscriure’s es 
pot  enviar un e·mail a l’adreça 
cdcerdanyola@pssjd.org o bé via 
telefònica a través del número 
següent 935 809 927.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria d’Educació oferta aquest curs una nova edició del taller 
‘Anima’t, juga amb ells’, un espai lúdic i distès per poder participar dels 
jocs dels fills i, alhora, reflexionar sobre el seu creixement i les relacions 
amb ells. En aquest últim trimestre de l’any tindran lloc les sessions 
adreçades a infants de P3, P4 i P5, mentre que el 2013 es farà el taller per 
als infants de 18 a 36 mesos. Les classes del primer es faran tots els dijous 
del 3 d’octubre al 19 de desembre, de 17.30 a 19h, al gimnàs de l’escola 
Reixac. El preu és de 50 euros, tot i que gaudiran d’un descompte del 
15% les famílies amb més d’un fill inscrit o que facin els dos tallers | sA

> nova edició de l’‘Anima’t, juga amb ells’

> Taller de titelles multiculturals a la biblioteca
La Biblioteca de Can Sant Joan acollirà el 5 d’octubre (18h) un taller de titelles 
amb personatges procedents de molts països del món adreçada a infants fins a 
12 anys. La iniciativa s’emmarca dins les activitats de sensibilització ciutadana 
de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat. L’objectiu és fomentar la participació 
activa i creativa en la familiarització en la diversitat multicultural. El departa-
ment municipal també té previst fer el 23 de novembre un taller de vestits de 
paper de diverses cultures a la Biblioteca Elisenda de Montcada | sA

L’Obra Social de ‘la caixa’ financia 
els projectes de tres entitats locals 
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>Editorial
La riuada del 62
Aquest mes es commemora un 
dels espisodis més tràgics de la 
història recent del nostre muni-
cipi, el 50 aniversari de la riua-
da del 25 de setembre de 1962 
que va causar al voltant d’un mi-
ler de víctimes al Vallès, trenta 
de les quals residien a Montca-
da i Reixac. Malgrat el temps re-
corregut, aquell desastre natural 
va deixar moltes ferides obertes. 
Cap de les persones que va per-
dre els seus familiars ha oblidat 
aquella nit. Contràriament, el re-
cord és viu com el primer dia, un 
dolor que els ha acompanyat per 
sempre més.
La riuada va marcar un abans i 
un després en la vida d’aquestes 
famílies i també en el devenir del 
poble. Els rius i rieres, integrats 
fins aquell moment a la trama 
urbana, van ser canalitzats per 
evitar que un fet semblant es 
pogués tornar a repetir i, el que 
abans era un espai d’oci, d’horts 
i, fins i tot, de conreu, va que-
dar barrat al pas, delimitat per 
poderosos murs de ciment i con-
demnat a patir els efectes d’una 
industrialització salvatge que, 
durant més de tres dècades, va 
transformar els rius en clavegue-
res a celobert. 
No ha estat fins fa relativament 
poc que, amb la recuperació 
mediambiental de les lleres i 
els passejos de ribera, s’ha po-
tenciat novament l’espai fluvial. 
Però encara hi ha molta feina a 
fer perquè la ciutadania en gau-
deixi amb plenitud i pugui arri-
bar a passejar tranquilament al 
costat de Ripoll o del Besòs tal 
com feien temps enrera els seus 
avantpassats. Avui dia hi ha prou 
mecanismes per garantir un ús 
segur i racional de les lleres. No-
més cal voluntat per part de les 
administracions competents.

Rèplica
En resposta a la carta enviada la pas-
sada quinzena per la senyora Mercedes 
Paredes Durán titulada ‘L’esquerra i 
Catalunya’ voldria fer algunes consi-
deracions. D’entrada, li estaria agraït 
que quan cités el moviment llibertari a 
Catalunya es documentés millor sobre 
el temari. Vostè comenta que el PSUC 
i CCOO van ser els únics en alçar la veu 
contra el franquisme. Bé, voldria co-
mentar-li que, des de l’any 1930 (fi de 
la comtessa militar) fins a meitat dels 
anys 60 (època més tirana i sagnant de 
la dictadura) l’única acció coordinada 
(que no paraules) contra el franquisme 
va tenir un sol nom: CNT. 
Centenars de persones anònimes es 
van deixar la vida després de fer a peu 
la ruta Toulousse-Barcelona per les 
muntanyes. Per desgràcia, aquestes 
persones defensores de l’ideal anar-
quista a dia d’avui i, gràcies als partits 
polítics, són els grans marginats de la 
història. Si vol, pot consultar l’hemero-
teca de La Vanguardia via internet la 
portada del dia 6 de gener de 1960. 
També és de comparació el fet que el 
18 de juliol de 1936 la CNT va ser ca-
paç de mobilitzar quatre milions d’afi-
liats pels carrers d’Espanya per plantar 
cara al cop d’estat militar, mentre que 
el 23 de febrer de 1981 ni el PCE, ni 
el PSUC, ni CCOO van ser capaços de 
mobilitzar ningú davant l’alçament mi-
litar. La meva pregunta, en general, per 
a tots els partits polítics que es consi-
deren democràtics és la següent: Quin 
mal van fer aquestes persones que, 
com anarquistes, únicament van abra-
çar la cultura i la llibertat?

Mercuri Castellà
Montcada

Llibertat d’expressió
El diumenge 9 de setembre, Re-
publicans Catalunya va organitzar 
una taula informativa a Montcada 

i Reixac per informar a la població 
de les alternatives que proposa el 
nostre partit i donar a conèixer les 
nostres propostes, especialment a 
l’àmbit municipal. La nostra sorpre-
sa va ser que, a diferència d’altres 
ajuntaments, el govern municipal de 
Montcada, al capdavant del qual es 
troba l’alcaldessa socialista María 
Elena Pérez García, ens va demanar 
12 euros per a poder posar una taula 
en un dels carrers de la localitat.
Des de Republicans Catalunya con-
siderem que aquest impost és to-
talment injust per dues raons molt 
senzilles. La primera, que la nostra 
activitat no genera cap tipus de des-
pesa per a l’Ajuntament, ja que, úni-
cament, vam informar a la població 
ocupant el mínim espai. El segon 
motiu és molt més greu. Aquesta 
taxa limita la llibertat d’expressió i 
d’informació de la població. A nosal-
tres (Republicans), l’Ajuntament ens 
ha cobrat entorpint la nostra activitat 
d’informar els ciutadans sobre les 
nostres polítiques alternatives i, con-
seqüentment, limita el dret d’infor-
mació dels ciutadans de Montcada.

Edgar Pérez Berrio
Coordinador de Comunicació de 

Republicans Catalunya

Ara toca ser valents
Tothom estarà d’acord en què estem 
vivint uns moments històrics que es-
tudiaran les generacions futures a les 
aules. Mai abans havíem estat víctimes 
d’una crisi financera d’aquestes carac-
terístiques que ha trasbalsat el primer 
món i ha fet trontollar l’estat del benes-
tar de tal manera que podria arribar a 
desaparèixer. Davant d’aquesta conjun-
tura, ha quedat palès que hi ha dues 
filosofies per superar aquesta situació: 
els que aposten per estar al costat dels 
que més ho necessiten amb polítiques 
de creixement i inversió o bé els que 

només pensen a controlar el dèficit 
públic sense que els importi arrossegar 
fins a la misèria a milions de persones. 
Ens arriben constantment decrets des 
dels governs de Madrid i Catalunya que 
només fan que agreujar el dia a dia de 
la ciutadania. 
Els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Montcada no estem al 
marge d’unes retallades que suposen 
la reducció de sou, l’eliminació de la 
paga extra de Nadal, la supressió de la 
major part dels dies d’assumptes propis 
i l’ampliació de l’horari laboral, a més 
d’altres mesures que ens han portat 
a perdre altres drets laborals i socials 
aconseguits fa anys. I és per tot això 
que demanem als nostres polítics més 
propers que es posicionin i ens diguin 
clarament de quin bàndol estan: dels 
que vetllen pels interessos dels més 
poderosos o dels que es preocupen per-
què la societat avanci i visqui en unes 
condicions dignes. A les mans del nos-
tre equip de govern (PSC i CiU) hi ha 
la possibilitat de buscar fórmules per 
apaivagar les injustíces aprovades a les 
altes instàncies. L’època de tallar cin-
tes, inaugurar equipaments i sortir a la 
foto ja ha passat. Ara toca ser valents! 
No n’hi ha prou amb anar a manifesta-
cions en contra de les retallades.

Coordinadora de personal
Ajuntament de Montcada i Reixac

Normativa sobre gossos
La resposta a la pregunta que fa Mar-
garita Roca en relació a la normativa 
sobre gossos publicada a La Veu ante-
rior, és que l’art. 16, apt. 1 de la Llei 
de protecció dels animals diu: “Cor-
respon als ajuntaments de recollir i 
controlar els animals de companyia 
abandonats, perduts o ensalvatgits i 
de controlar els animals salvatges ur-
bans” i fa anys que aquesta mateixa 
publicació va comunicar que, en rela-
ció a la recollida d’animals, el nostre 

municipi disposava d’un servei per-
manent per fer-ho.
I, en relació a les altres qüestions que 
exposa, dir-li que tant a títol personal 
com en representació de diferents as-
sociacions, en vàries ocasions se li ha 
plantejat a l’Ajuntament la conveni-
ència d’adaptar espais d’esbarjo per a 
gossos, així com també es van aportar 
propostes d’esmenes abans d’apro-
var-se l’actual Ordenança reguladora 
de protecció i tinença dels animals, 
proposant, entre d’altres coses, poder 
dur els gossos deslligats, evidentment 
i com en tot, sempre hi poden haver 
excepcions. Se li ha informat i ofert 
assessorament per aquest tema i d’al-
tres relacionats amb la protecció dels 
animals, el seu benestar i a la vegada 
el nostre, però la resposta sempre ha 
estat el silenci.
No sé a quina gossera va trucar, doncs 
aquí no n’hi ha i, evidentment, si li ha-
guessin contestat, li haguessin dit que 
aquest servei és de competència muni-
cipal i que qui ho havia de resoldre era 
el municipi en qüestió. Nosaltres també 
convidem a que es denunciïn aquests 
fets i d’altres, però amb denúncies ofi-
cials amb tots els ets i uts, presentades 
a les administracions corresponents i si 
cal, al Síndic de Greuges, que es po-
den diligenciar personalment o a traves 
d’associacions, el que facilita que més 
gent s’animi a fer-ho, donat que el seu 
nom resta en l’anonimat.

Núria Vinyals
Montcada

Fe d’errates
Josep M. Vallepinós, que va morir el 10 de 
setembre, va ser president del Patronat de la 
Infantesa Escolar del col·legi La Salle Mont-
cada fins al 19 de gener de 2012, no fins als 
anys noranta tal com apareixia erròniament a 
la notícia de la pàgina 14 de La Veu 408.

El proper número, 
el 19 d’octubre
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Mostra de curtmetratges
Estrena de ‘Ficción real’, 
amb Roger Pera i Marian Aguilera

18 d’octubRe, 20.30h
ciNemes moNtcAdA

5 d’octubRe, 18h
bibLiotecA de cAN sANt joAN

Titelles del món
Organitza: Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat

tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

EXpoSIcIó
50è aniversari 
de la riuada  
Fins al 28 d’octubre

sala 
principal

ExPOSIcIÓ 
piNtureS D’ÁNgel garcÍa
Fins a l’11 d’octubre
Sala Sebastià Heredia

tEAtRE poÈtIc
FragmeNtS De cONVerSeS, de Queco i rosa Novell
5 d’octubre, 22h
Sala Joan Dalmau

‘Sàhara’, de 
Mayte Torres

Fins al 6 d’octubre

poEtIcAE
Marató de lectura 
poètica i recital
6 d’octubre, 19h

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26

28 29 30

5 6 72 3 41

8
V.Nieto J.relat J.relatpardo guix recasensJ.Vila

recasensJ.Vila pardo guixDuran

10 1211
V.Nieto V.Nieto

13 14

setembre/octubre

J.relat rivas rivas

19 20 2116 17 1815
guix recasens recasensDuran J.Vila pardorivas 

9

28 l divendres
Hora del conte. ‘Contes matemàtics’, 
a càrrec de Clara Gavaldà. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Inauguració. Del cicle Poeticae, amb 
una cercavila poètica i recitat a cau 
d’orella. Hora: 20h. Lloc: c. Àngel Gui-
merà (veure pàgina 21).

29 l dissabte
Visita. ‘Uns cellers que eren anomenats 
catedrals del vi’. Hora: 11h. Lloc: Pas-
seig Sant Joan (Can Soteras). Organitza: 
Fundació Cultural.

30 l diumenge
Teatre familiar. ‘Embrossa’t’, d’Addaura 
Dansa. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 
euros.

4 l dijous
Taller. De poesia per a nens, a càrrec 
del grup 7 de Cors. Hora: 17.30h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

5 l divendres
Espectacle familiar. Viatge per les di-
ferents cultures del món amb titelles. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan. Organitza: Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat.

Teatre poètic. ‘Fragments de converses 
(Epistolari Toldrà-Clausells)’, amb Queco 
i Rosa Novell. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 8 euros anticipada ó 10 a taquilla 
(Poeticae).

6 l dissabte
Fira. De l’aigua. Hora: de 10h a 20.30h 
(també el dia 7). Lloc: c.Major i plaça de 
l’Església. Organitza: MCC (veure pàgina 
12).

Poesia. Marató de lectura poètica po-
pular i recital. Hora: 19h. Lloc: Auditori 
Municipal. 

7 l diumenge
Visita. Jornades Europees del Patrimoni 
amb visites teatralitzades a la Casa de 
les Aigües. Hora: 12h. Organitza: Mu-
seu Municipal.

9 l dimarts
Inauguració. Exposició de les fotografies 
seleccionades a la Biennal de Fotografia 
i lliurament de premis. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Agrupa-
ció Fotogràfica de Montcada i Reixac.

17 l dimecres
Presentació. Del poemari ‘Paraísos a 
ciegas’, de Juan Antonio Masoliver, a 
càrrec de l’Aula de Teatre de Montcada. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal 
(Poeticae).

18 l dijous
Mostra. De curtmetratges i taula rodona 
amb directors i actors. Hora: 20.30h. 
Lloc: Cinemes Montcada del centre co-
mercial El Punt. Preu: 3 euros (veure 
pàgina 22).

19 l divendres
Hora del conte. ‘Sota les sabates’, a cà-
rrec d’Ada Cosidó. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.
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pàg. 24

VEREDIcTE DE LA bIEnnAL
Una foto de Vicente Bataller guanya 
el primer premi estatal

poEtIcAE

pàg. 23

cURTMETRATgES, A ‘EL PUnT’
El guió d’un dels treballs és obra 
d’Alfons Carrasco, de Montcada
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Queco i Rosa Novell són germans i néts per part materna del promotor cultural Manuel Clausells, gran amic del músic i compositor Eduard Toldrà

Els actors reten homenatge al músic català i al seu avi

Els germans novell 
recreen les cartes 
entre Toldrà i clausells

L’actriu Rosa Novell i el seu 
germà, el també actor Queco 
Novell, representaran al Kursaal 
el 5 d’octubre (22h) ‘Fragments 
de converses (Epistolari Tol drà·
Clausells 1926·1935)’. L’es pec·
tacle, dirigit per Rosa Novell, re·
crea part de la correspondència 
que l’avi dels dos germans, Ma·
nuel Clausells, va mantenir amb 
el músic i compositor Eduard 
Toldrà. Estrenada a Vilanova i la 
Geltrú –ciutat natal de Toldrà–, 
s’inclou en els actes de comme·
moració del 50è aniversari de la 
seva mort. L’actuació a Montca·
da és la primera d’una gira per 
Catalunya i s’inclou en el Poeti·
cae. En parlem amb l’actriu Rosa 
Novell.

Qui era Manuel Clausells, a 
més del seu avi?
Va ser soci fundador de l’Associa·
ció d’Amics de la Música i mem·
bre de l’Associació Música de 
Càmera de Barcelona. Orga·
nitzava concerts gratuïts per als 
obrers al Palau de la Música, po·
sava en contacte poetes i músics i 
impulsava projectes com l’òpera 
‘Giravolt de maig’, amb música 
de Toldrà i lletra de Josep Car·
ner. Era un ‘agitador cultural’. La 
seva mort prematura, als 47 anys, 
va truncar la seva trajectòria.
Per què va morir tan jove?

El van matar els de la CNT·FAI 
l’octubre de 1936. Ningú va en·
tendre per què, però les guerres 
són així, terribles i sense sentit. 
D’injustícies n’hi va haver d’un 
bàndol i de l’altre. El que no s’ha 
de fer és ocultar el que va passar. 
S’ha de parlar clar per poder co·
mençar de nou.
Aquest espectacle és un comp-
te pendent amb el passat?
És una forma de recuperar la 
figura del nostre avi, totalment 
oblidat després de la guerra, i 
donar·li un lloc en la història del 
moviment musical a Catalunya 
durant la República. Les cartes, 
a més de reflectir la manera de 
ser dels dos personatges, són 
un fidel retrat del bon moment 
crea tiu que es vivia a Barcelona. 
Toldrà i Clausells eren dos treba·
lladors infatigables de la cultura i 
grans amics. 
Com van arribar les cartes a 
les seves mans?
Va ser fa poc i de manera casual,  
arran de la mort d’un oncle. Es·
taven guardades en un armari de 
casa seva, a Palautordera. Quan 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú em va demanar que en 
llegís alguna en els actes de l’Any 
Toldrà, va sorgir la idea de l’es·
pectacle. La lectura dels textos 
s’alterna amb peces de Toldrà 
interpretades en directe per tres 
músics magnífics. 

Laura Grau | Redacció

Actors de l’Aula de Teatre de Montcada protago-
nitzaran la presentació en forma d’espectacle de 
‘Paraísos a ciegas’, el darrer llibre de Juan Anto-
nio Masoliver Ródenas (Barcelona, 1939), nebot 
de l’erudit de la Vallençana, Juan Ramón Maso-
liver. En el seu nou poemari l’autor revisita temes 
com el pas del temps, l’amor, l’erotisme i la mort.  
L’acte, inclós al cicle Poeticae, tindrà lloc el 17 
d’octubre a l’Auditori Municipal (19.30h). Maso-
liver ha estat catedràtic de literatura espanyola i 
llatinoamericana a la Universitat de Westminster 
(Londres) i té un profund coneixement de la lite-
ratura hispanoamericana. És crític literari del diari 
La Vanguardia i autor d’una extensa obra literària, 
on ha cultivat tots els gèneres. Destaca, però, la 
seva faceta com a poeta i narrador. Entre les se-
ves obres figuren els poemaris La memoria sin 
tregua (2002) i Sònia (2008) i el recull de contes 
La calle Fontanills (2010) | LG

> Presentació del nou poemari de Juan A. Masoliver
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Les Biblioteques proposen un concurs de poemes escrits per infants i un taller de poesia

‘Embrossa’t’ apropa als més petits 
la poesia visual de Joan brossa

pEtIt poEtIcAE

El cicle Poeticae inclou un apar·
tat adreçat al públic infantil  
que enguany proposa tres ac·
tivitats: un espectacle familiar, 
un concurs literari i un taller de 
poesia. La proposta teatral, de 
la companyia Addaura Dansa, 
combina dansa, màgia, titelles 
i ombres per acostar als més  
petits la poesia visual de Joan 
Brossa, que proposa una refle·
xió lúdica sobre la relació que 
les paraules estableixen amb les 
coses, les funcions i les formes, 
tot recolzant·se en la imatge i 
l’associació entre objectes. El 
muntatge d’Addaura Teatre està 
impregnat d’essència poètica 

i elevades dosis d’imaginació. 
L’espectacle es representarà el 
30 de setembre al Kursaal (12h) 
i està recomanat per a nens a 
partir de 3 anys. 

Certamen poètic. Per segon any 
consecutiu, les Biblioteques de 
Montcada participen al Poeticae 
amb l’organització d’un concurs 
de poemes escrits per infants. El 
certamen estableix dues catego·
ries, una per als nascuts entre el 
2003 i el 2006 i l’altra, entre el 
2000 i el 2002. El termini per 
presentar treballs finalitza el 
25 d’octubre. El lliurament de 
premis, que consistiran en lots 
de material escolar, tindrà lloc 

el 30 d’octubre a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada. Amb 
motiu d’aquest concurs, l’equi·
pament de Pla d’en Coll acolli·
rà el 4 d’octubre (17.30h) una 
sessió per incentivar l’escriptu·
ra poètica entre els més petits, 
que anirà a càrrec del Grup 7 
de Cors, del qual forma part la 
poetessa montcadenca Elisa Ri·
era. Cal inscriure’s prèviament 
a la mateixa biblioteca.
D’altra banda, fins al dia 4 
tothom qui demani en préstec 
un llibre de poesia a les Biblio·
teques, obtindrà un val 2x1 per 
a un dels espectacles del cicle 
Poeticae (‘Embrossa’t’ o bé 
‘Fragments de converses’).

Laura Grau | Redacció

La primera edició de la proposta ‘A cau d’orella’ es va fer a la plaça Joanot Martorell

ar
xi

u
/p

il
ar

 a
bi

ÁN

La tercera edició del Poeticae 
arrenca el 28 de setembre amb 
una cercavila poètica i musical 
que passarà per carrers i places 
de Montcada amb nom de poeta 
i clourà a la plaça de l’Església, re·
batejada per aquesta ocasió amb 
el nom de plaça de la Poesia.  En 
aquest nou escenari –l’any passat 
es va fer a la plaça Joanot Mar·

torell–, membres de l’Aula de 
Teatre oferiran al públic poemes 
a la carta llegits a cau d’orella. El 
punt de sortida de la cercavila, 
oberta a ciutadans que vulguin 
llegir poesia en públic, serà el 
carrer Àngel Guimerà de Mas 
Rampinyo (20h). L’altra propos·
ta de caire popular és la Marató 
de Lectura Poètica, el 6 d’octubre 
a l’Auditori (19h), on els partici·

pants podran llegir un màxim de 
dos poemes de creació pròpia o 
d’altres autors. La inscripció es 
pot fer a l’Auditori o mitjançant 
el correu auditori@montcada.org.   
Al finalitzar la marató el rapso·
da David Velasco, acompanyat 
del músic Yurien Illas, oferiran 
l’espectacle Poemes en clau de..., un 
repàs de poemes coneguts amb 
música en directe.

‘A cAU D’oRELLA’

Laura Grau | Redacció

obert el termini per apuntar-se a la Marató poètica popular que es farà el 6 d’octubre
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La plaça de l’Església, nou escenari

Una de les escenes de l’obra ‘Embrossa’t’, inspirada en la poesia visual de Joan Brossa

Alquilo local. De 85 m2 en Font Pudenta. 
Soleado, con persianas eléctricas, toldo, 
aseo y patio. Buen precio. Tel. 935 752 
250.
Vendo. Marquesina de 1,50x1,20m y un 
porche de 5m.x4. Precio razonable. Tels. 
615 406 107 i 935 726 421.
compro. Tebeos antics, còmics, manga, 
llibres, cromos, calendaris de butxaca i jo-
guines en general. Tel. 630 930 616.
Se ofrece. Electricista oficial de primera 
con 30 años de experiencia. Preguntar por 
Ferran. 651 600 310.
Se ofrece. Mujer atenta y responsable 
para cuidar a personas mayores en horario 
nocturno. Preguntar por María. Tel. 935 
651 775 o 651 600 309.
classes particulars. D’anglès i francès. 
Telèfon 628 20 51 32.
Se ofrece. Auxiliar de geriatría para cuidar 
personas con problemas de movilidad. Tel. 
662 620 053.
Ocasió. Es lloga plaça d’aparcament àm-
plia al carrer Balmes, amb porta automàti-
ca. 70 euros al mes. Tel. 630 605 022.
Se alquila. Nave industrial en Lliçà de Vall, 
polígono industrial Els Xops.Con superficie 
en planta de 441 m2 .Tel. 935 643 116. 
Preguntar por Tere.
Se vende. Plaza de párquing en av. 
Catalunya. A buen precio. Tels. 691 077 
039/ 935 643 116.

anuncis gratuïts               
Tel. 935 726 474                                
ae: som@laveu.cat
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“Hem tingut una afluèn-
cia de públic que feia anys 
que no vèiem i estem molt 
contents de la resposta de la 
gent”, ha dit el president de 
l’AV de Can Cuiàs, Francisco 
Castro, sobre la festa major del 
barri, que va tenir lloc del 14 
al 16 de setembre al parc del 
Turó Blau i a la pista coberta, 
principals escenaris de les dife·
rents propostes. A causa de la 
reducció de la subvenció anual, 
la comissió de festes ha rebaixat 
les contractacions  externes i ha 
apostat per les entitats del barri, 
que han col·laborat intensament 
en el programa. És el cas de la 
Xarxa d’Intercanvi de Conei·
xements (Xic), que va organit·
zar una nova edició del Mercat 
d’Intercanvi davant del centre 
cívic, o el Grup de Dones, amb 
la seva exhibició de ball.

Civisme. No va faltar la cerca·
vila inaugural pels carrers del 

barri, el correfoc, la discoteca 
mòbil, la paella popular i el ball 
de nit. L’oferta per al públic in·
fantil va ser força àmplia, amb 
èxit absolut dels jocs d’aigua i 
inflables per combatre la inten·
sa calor. “Vull destacar el bon 
comportament i el civisme 
dels veïns que s’ha traduït en 
unes festes tranquil·les sense 
cap incidència destacable” , 
ha remarcat Castro, satisfet 
amb la participació. 

Fins al 12 d’octubre es pot visi·
tar a la Sala Sebastià Heredia de 
l’Espai Cultural Kursaal l’expo·
sició d’Ángel García (Granada, 
1959), veí de Can Sant Joan 
que compagina l’afició a la pin·
tura amb la feina de taxista. La 
inauguració de la mostra, feta 
el 18 de setembre, va comptar 
amb la presència de l’alcaldes·
sa María Elena Pérez (PSC) i 

un nombrós grup d’amics i fa·
miliars. García va agrair el su·
port de la seva família i el seu 
entorn, “gràcies als quals puc 
dedicar-me a la pintura totes 
les hores que estic treballant 
fora de casa”. Tot i que aques·
ta és la seva primera exposició, 
García porta molts anys pintant 
i ja des de la infància va mos·
trar facilitat per al dibuix i la 
pintura, on tot el que sap ho ha 

après pel seu compte. Les seves 
obres, la majoria de gran format 
i amb pigments acríl·lics, beuen 
del surrealisme pictòric. L’autor 
va reconèixer que sovint traslla·
da a la tela fragments de somnis 
propis, amb una forta càrrega 
simbòlica. Un dels moments 
més emotius de l’acte d’inaugu·
ració va ser quan la seva mare 
li va lliurar un ram de flors en 
nom de la família.

EXpoSIcIó

Laura Grau | Montcada

Ángel garcía, un pintor de somnis
Les obres, la majoria de gran format, es poden veure al Kursaal fins al 12 d’octubre

L’alcaldessa M. Elena Pérez (PSC), amb el pintor Ángel García i la seva mare, a la inauguració
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Els nens i nens, protagonistes de la festa
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FEStES DE cAN cUIàS

La comissió de festes destaca 
la participació i el bon ambient
El programa d’activitats va comptar amb la implicació de totes les entitats del barri 

La vida dels sahrauís, 
segons Mayte Torres

FotopERIoDISME

Fins al 6 d’octubre es pot vi·
sitar a la Casa de la Vila l’ex·
posició de fotografies ‘Sàhara’, 
de Mayte Torres, professora 
dels cursos de retoc digital de 
la Regidoria de Cultura i Patri·
moni. La mostra, inaugurada 
el 13 de setembre, està forma·
da per una vintena d’imatges a 
color que Torres va fer al 2011 

al campament de refugiats sah·
rauís d’Smara, prop de Tinduf 
com a alumna becada de l’or·
ganització Reporter Academy. 
L’autora creu en les fotografies 
“que són fruit del contacte i 
la vivència amb les persones 
i no de moments robats a una 
realitat de la qual n’ets total-
ment aliena”, va dir a l’acte 
inaugural.

Laura Grau | Montcada

L’autora va viure deu dies al campament de refugiats d’Smara

Una de les imatges que integren l’exposició de Mayte Torres sobre el poble sahrauí
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Laura Grau | Can Cuiàs

Els jocs d’aigua van tenir força públic infantil, àvid de resfrescar-se per suportar la intensa calor
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Els cinemes Montcada d’El Punt, 
seu d’una mostra de curtmetratges

Els Cinemes Montcada del cen·
tre comercial El Punt acolliran 
el 18 d’octubre (20.30h) una 
mostra de curtmetratges amb 
la presència d’alguns directors i 
actors que, després de les projec·
cions, protagonitzaran una taula 
rodona. El plat fort és l’estrena 
de Ficción real, dirigit per Xavier 
Cruzado a partir del guió del 
montcadenc Alfonso Carrasco. 
El text, una història d’intriga 
i persecucions, va obtenir el 
primer premi del Concurs de 
Guionistes de lavanguardia.es al 
2010. Els seus protagonistes són 
Marian Aguilera, Roger Pera i 
Xavier Serrat i la història va ser 
filmada a Mollet del Vallès, lloc 
on resideix actualment Carras·
co, tot i que ha viscut la major 
part de la seva vida a Mas Ram·
pinyo. 

Programació. La mostra serà 
presentada pel periodista Goyo 
Martínez i inclourà cinc curtme·
tratges més: Silenci, de Sergi Ru·
bio; Indiana Jones y la búsqueda del 
ídolo perdido, de Fran Casanova; 
Un día cualquiera, d’Ángel López; 
Un mal golpe, de Xavier Ruax i 
Laura, de Rafael Fort i David 
Padilla. Carrasco, organitzador 
de la mostra juntament amb 
Cruzado, confia que “pugui ser 
l’embrió d’una cita anual amb 
aquest gènere a Montcada”.

Roger Pera i Marian Aguilera, durant el rodatge de ‘Ficción real’, fet a Mollet, lloc on viu Carrasco

Un dels treballs, ‘Ficción real’, és una estrena amb guió del montcadenc alfons carrasco

Hereva d’una llarga tradició 
musical familiar i formada en di·
versos conservatoris, Anna Lee 
–nom artístic d’Anna González 
Ochoa– és capaç d’interpretar al 
piano des de partitures clàssiques 
fins a estils tan diferents com el 
flamenc, el reggae, el rock i el 
blues, la seva gran passió. Des 
de fa un any viu a Montcada, on 
ha començat a relacio nar·se amb 
entitats com l’Abi, que ja l’ha fit·
xat per impartir classes, i amb 
escoles i instituts per promoure 
la formació musical. “Estic molt 
il·lusionada amb impulsar 
iniciatives musicals al muni-
cipi”, assenyala Lee. Sempre ha 
compaginat la faceta d’intèrpret 

amb la de docent. Ha composat 
i gravat temes propis i clàssics 
per a l’editorial Barcanova, que 
actual ment es fan servir en l’edu·
cació primària. 

Trajectòria. En el camp artístic 
destaca com a pianista solista a 
sales de Barcelona com Artem·
brut, La Boitte i La Cava del Pa·
lau de la Música. També ha tocat 
de forma ocasional amb figures 
del blues nacional com Steve de 
Sward, Ñaco Goñi, Tota Blues i 
Vicente Zumel, i internacional, 
com Dave Riley i Bob Corrito·
ne. Al novembre participarà al 
Festival de Blues de Tarragona 
amb el seu propi grup, Anna 
Lee Instrumental Experience. 

MúSIcA

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

Anna Lee és una pianista amb una llarga trajectòria com a solista i membre de diferents grups
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La pianista Anna Lee 
s’incorpora al moviment 
musical de Montcada
L’artista compagina la faceta interpretativa amb la docència

> Informàtic de professió, guionista de cor
Alfons Carrasco, de 50 anys, 
és informàtic de professió i un 
entusiasta del cinema i la lite-
ratura. Va aprendre la tècnica 
d’escriure i estructurar guions 
al taller del guionista i ajudant 
de direcció Miquel Sanz (La 
ciutat cremada i la trilogia Vic-
tòria). Des d’aleshores ha escrit 
un bon nombre de guions per 
a curtmetratges (Superheroi, 
d’Oscar Camacho i Invisibles, 
de Xavier Cruzado), la novel·la 
Polvo negro i un recull de contes curts. Té pendent de publicar 
un segon volum de contes i la novel·la Último objetivo.  “Em de-
fineixo com un contador d’històries, la majoria inventades però 
amb un toc de realitat”, diu l’autor qui converteix en contes curts 
els guions que no veuen la llum. També ha col·laborat en Domo, 
un llargmetratge de terror de Manuel Hernández que s’estrenarà 
al desembre, en tasques de revisió de guió i producció | LG
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cERtAMEN FotoGRàFIc

Vicente Bataller (Canals, Valèn·
cia, 1953) s’ha endut el primer 
premi de la VIII Biennal de 
Fotografia Premi Ciutat de de 
Montcada i Reixac, dotat amb 
700 euros. El jurat del certamen, 
reunit el 22 de setembre a la seu 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
a les Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo, va triar la fotogra·
fia de Bataller, titulada ‘Tiro 
y arras tre’ d’entre un total de 
258 fotografies presentades per 
87 autors d’arreu de l’estat es·
panyol. “Estem molt contents 
amb la participació –ha expli·
cat el president de l’Afotmir, Pe·
dro Caballero– perquè ha su-
perat en un 14% la de l’última 
edició”. La majoria dels autors 
participants  són de Catalunya–

un total de 58–, però també n’hi 
ha d’altres comunitats autòno·
mes com Andalusia, el País Basc 
i València. El jurat, format per 
Jordi Martínez, d’Acció Fotogrà·
fica de Ripollet; Jaume Vila, de 
l’AP La Caixa i Ferran Morán, 
de l’Agrupació fotogràfica de 
Catalunya, ha concedit el segon 
premi estatal –dotat amb 500 
euros– a Txema Lacunza, de Sa·
badell, i el tercer –amb 300– a 
Montserrat Rozas, de Badia del 
Vallès. 

Valoració. L’acte de lliurament 
dels premis tindrà lloc el 9 d’octu·
bre a la Casa de la Vila (19.30h), 
que també acollirà l’exposició de 
les obres seleccionades i premia·
des pel jurat. Bataller, que viu a 
Alacant, ja ha avançat que no 
podrà acudir a recollir el premi, 

però ha agraït el gest del jurat 
de triar la seva fotografia com a 
guanyadora. La imatge, en blanc 
i negre, la va fer fa dos anys al 
concurs de traginers que s’orga·
nitza a la Fira de Xàtiva. “El de 
traginer és un ofici antic que 
s’està perdent, però encara 
es practica en alguns llocs de 
València com la ribera del Xú-
quer”, ha explicat l’autor.

Premis locals. Pel que fa a la 
categoria local, el jurat ha pre·
miat les obres de Josep Ponsa, 
de Santa Perpètua de Mogoda; 
Cristina Serra, de Granollers, i 
Òscar Barcons, de Montcada, 
tots tres membres de l’Afotmir. 
L’entitat prepara una exposició a 
final d’octubre a l’Auditori en el 
marc dels actes de la celebració 
del seu 25è aniversari.

Laura Grau | Redacció
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La imatge guanyadora està feta a la Fira de bestiar de Xàtiva de fa dos anys, on es convoca un concurs de traginers en record d’aquest ofici

La imatge premiada retrata la feina de traginer que encara es practica a zones de València 

El valencià Vicente bataller guanya 
la vuitena biennal de Fotografia

> Un militar amb ànima de fotògraf
Per a Vicente Bataller, militar 
de carrera, la fotografia és una 
afició que es remunta als anys 
noranta i que va aprendre de 
forma autodidacta quan va 
comprovar que els articles que 
escrivia per a diferents revistes 
de l’àmbit de defensa, tenien 
més bona resposta si els acom-
panyava de fotografies fetes per 
ell mateix. Li agraden les imat-
ges de natura i el reportatge 
de carrer. Ha guanyat diversos 
primers premis en concursos 
nacionals de fotografia. Una de 
les seves exposicions, ‘Boinas 

Verdes en acción’, que retrata 
el dur entrenament a què se 
sotmeten els soldats d’opera-
cions especials, ha recorregut 
més d’una dotzena de ciutats 
de l’estat espanyol. Reconeix 
que la seva participació en 
agrupacions de fotografia, com 
la de Xàtiva, Alacant, Granada i 
altres llocs on ha estat destinat, 
li ha permès millorar molt com 
a fotògraf “perquè és molt bo 
compartir coneixements amb 
altres aficionats i medir les 
teves forces als concursos so-
cials”, explica l’autor.   | LG
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el retro-visor
Ángel Acín
Periodista

Com a mostra de dol per les 
inun dacions del 25 de setembre 
de 1962, el cap de l’Estat va de-
cretar que l’1 d’octubre, jornada 
festiva perquè es commemora-
va la Exaltación a la Jefatura del 
Estado de Francisco Franco, fos 
considerada Jornada de Oración 
y Trabajo en record de les vícti-
mes. L’endemà, el 2 d’octubre, 

Franco va visitar les poblacions 
del Vallès afectades per la riua-
da, entre elles Montcada i Rei-
xac. El Caudillo va tornar a visitar 
el  municipi al juny de 1963 per 
comprovar l’estat de les obres de 
reconstrucció. Fins i tot, es va 
aixecar una escola de formació 
professional amb els diners del 
govern de l’estat, batejada amb 

el nom de ‘25 de Septiembre’, 
l’actual IES La Ribera. El dia de 
la visita, empreses i escoles van 
donar festa a treballadors i alum-
nes per tal que la rebuda al dic-
tador fos massiva. Anys després, 
al 1969, l’Ajuntament va concedir 
la Medalla d’Or al dictador en re-
coneixement al seu ajut després 
de la riuada.

‘benvingut, míster Franco!’
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Ciutadans de Montcada esperen la segona visita que el Caudillo va fer a Montcada al juny de 1963 per comprovar l’estat de la reconstrucció

Al juny de 1963 el Caudillo va visitar Montcada per visitar les obres posteriors a la riuada

Amb motiu de la celebració de les 
Jornades Europees del Patrimoni, 
el Museu Municipal organitza el 
7 d’octubre (12h) una nova edi·
ció de la visita teatralitzada ‘La 
fàbrica de l’aigua’, un viatge en·
rera en el temps al dia de la inau·
guració de la central dels pous de 
Montcada, on el mateix arquitec·
te, Rovira i Trias, guia el públic 
per les instal·lacions acompanyat 
d’altres personatges històrics. El 

mateix dia 7, coincidint amb el 
cap de setmana ibèric, el Museu 
també participarà des del poblat 
de les Maleses en la comunicació 
lumínica amb miralls amb  els po·
blats veïns de Puigcastellar i Ca 
n’Oliver. En el marc de les seves 
activitats de divulgació, el Mu·
seu va organitzar diversos tallers 
sobre l’època medieval i sobre ar·
queologia el 18 de setembre a la 
Ribera, davant del Centre Cívic, 
promotor de la iniciativa. 

JoRNADES EURopEES DEL pAtRIMoNI

Laura Grau | Redacció

nova edició de la visita 
‘La fàbrica de l’aigua’
El Museu ha fet una jornada de tallers divulgatius a la Ribera

Nens de la Ribera participen al taller de jocs medievals i arqueologia fet el 18 de setembre
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TIR AMb ARc
Xavi Fernández, del CCTA Can 
Piqué, és nou campió d’Europa  
amb la selecció espanyola

pàg. 28 pàg. 28  

El Broncesval Montcada està te·
nint un inici perfecte a la Segona 
Divisió B. A les dues primeres 
jornades de competició, els ho·
mes de Jordi Rozas van sumar 
sis punts després de guanyar a 
Premià de Mar (2·5) i l’FS La 
Unión (3·2). 
El primer partit oficial al pavelló 
Miquel Poblet, jugat el 22 de set·
embre, no va ser gens fàcil per al 
Broncesval Montcada, que patia 
la important baixa de Gerard Es·
teller, expulsat a la primera jorna·
da. L’FS La Unión de Santa Co·
loma va aprofitar dues jugades a 
la contra per marcar dos gols a la 
primera meitat i marxar als vesti·
dors amb un preocupant 0 a 2 per 
als montcadencs. A la represa, va 
arribar la reacció del Broncesval 
Montcada. El partit es va conver·
tir en un atac i gol dels locals, que 
van aconseguir empatar amb dos 
gols en els primers deu minuts de 
la segona part, mitjançant Jordi 
Martí i Álex Brie. 
Després de donar·se un petit res·
pir de cinc minuts, l’equip de Jor·
di Rozas va tornar a pressionar  
als últims minuts per aconseguir 
el tercer gol que va arribar gràcies 
a una acció de Carlos Riquelme. 
Els últims instants, amb un rival 
llançat a l’atac, van ser d’infart, 
però els tres punts es van quedar 
a casa. “Amb aquest partit s’ha 
demostrat que en aquesta ca-

tegoria tots els partits són molt 
intensos. És un bon avís per 
adonar-nos que, si volem estar 
a dalt, hem d’estar concentrats 
des del primer minut”, va co·
mentar el tècnic, Jordi Rozas, a 
peu de pista després del xiulet 
final.

Victòria a Premià. El triomf al Mi·
quel Poblet va servir per confir·
mar el bon moment dels montca·
dencs, que a la primera jornada, 
disputada el 15 de setembre, 
havien guanyat a la pista del Pre·
mià de Mar, un dels favorits per 
a l’ascens per un clar 2 a 5. Tot i 
rebre un gol en el primer minut, 
els montcadencs es van refer bé 
i van empatar gràcies a Gerard 
Esteller abans del descans. A la 
segona part, els jugadors de Jordi 
Rozas van mostrar el seu millor 
nivell, arribant a agafar un avan·
tatge d’1 a 5 gràcies als gols de 
Gerard Esteller, que va acabar 
expulsat, Carlos Riquelme, Ro·
ger Bonet i el porter Pol Cuairán, 
que va marcar des del seu camp. 
Després d’aquestes dues vic·
tòries, el Broncesval Montcada 
ocupa el segon lloc a la classifi·
cació, amb els mateixos punts 
que l’Escola Pia i el Sala 5 Igga 
Prosperitat. A les properes jorna·
des, els montcadencs jugaran a la 
pista del Ràpid Santa Coloma i 
el Manresa i, entremig, rebran la 
visita del Vilassar de Mar. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

FUtBoL SALA. SEGoNA DIVISIó B

bon inici del broncesval Montcada que 
encadena dues victòries consecutives
Els homes de Jordi Rozas van guanyar la primera jornada a la pista del premià de Mar (2-5) i van remuntar a casa contra l’FS La Unión (3-2)

Jordi Martí agafa aire mentre espera que Carlos Riquelme faci el llançament d’una falta durant el partit contra La Unión Santa Coloma

MOUnTAIn bIKE
Anna Villar és la nova campiona d’Espanya 
de Marató (llarga distància) després  
d’imposar-se clarament a Osca

  

Tradicionalment, l’FS Montcada aprofitava 
el primer partit oficial del sènior a casa per a 
presentar tots els seus conjunts de formació. 
Aquesta temporada, les lligues dels equips del 
planter han començat abans la competició i 
això genera molts problemes per fer coincidir 
tots els conjunts un mateix dia i a una mateixa 
hora. Per aquest motiu, el club ha decidit que 
la presentació de tots els seus blocs sigui el diu-
menge 30 de setembre, a partir de les 11h, al 
pavelló Miquel Poblet. 

L’FS Montcada vol que aquesta presentació 
també serveixi per fer un homenatge al primer 
equip, que va aconseguir un brillant ascens a 
la Segona Divisió B. Després de jugar a la pis-
ta del Ràpid Santa Coloma, els homes de Jordi 
Rozas disputaran un amistós contra la selecció 
catalana sots-23 i rebran el trofeu de campions 
de lliga de la temporada passada a mans de 
José Miguel Calle, president de la Federació 
Catalana de futbol sala, que visitarà Montcada 
i Reixac | RJ

   Presentació dels equips del planter i entrega de la copa al campió
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Després de tres jornades a la Pri·
mera Catalana, el CD Montcada 
encara no ha pogut guanyar cap 
partit a l’estadi municipal de la 
Ferreria. Al darrer matxt, va ser 
l’EC Granollers el que va esga·
rrapar un punt (2·2) en un resul·
tat que va ser just pels mèrits de 
tots dos equips. A la primera mei·
tat, el Granollers va ser millor, tot 
i que va ser el CD Montcada el 
que es va avançar en el marca·
dor amb un gol de José María 
al minut 30. Vuit minuts més 
tard, els visitants van empatar, 
resultat amb el que es va arribar 
al descans. A la segona part, els 
montcadencs van millorar en joc 
i intensitat i van tornar a posar·
se per davant gràcies a un gol de 
Marçel al 62’. Bermúdez va tenir 
a les seves botes el 3 a 1, però el 
seu llançament es va estavellar 
al pal. La victòria estava a prop, 
però com va passar contra l’Avià 

a la primera jornada, els homes 
de Jordi Salvanyà van tornar a 
rebre un gol als últims minuts. 
Al 81’, l’EC Granollers va fer el 
segon i el marcador ja no es va 
moure. 

Victòria a Terrassa. A l’anterior 
jornada, el CD Montcada havia 
aconseguit la primera victòria 
després de guanyar a domicili el 
San Cristóbal (0·1) gràcies a un 
gol de Bermúdez al 87’. El porter 

Dani Lledó va salvar el seu equip 
a l’últim minut amb una aturada 
providencial. Situats a la part mitja 
de la taula, els verds jugaran a 
fora contra Peralada i el Farners, 
i rebran la visita del Sant Quirze.

Rafa Jiménez | Redacció

FUtBoL. pRIMERA cAtALANA

El cD Montcada suma els primers 
punts, tot i que no guanya a casa
Després de tres partits, els homes de Jordi Salvanyà encara no han pogut sumar els tres punts a la Ferreria
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FUtBoL. 4a cAtALANA

Miguel, protagonista 
amb un ‘hat-trick’ 
en el debut del 
segon equip verd

El segon equip del CD Montcada 
va debutar a la Quarta Catalana 
el 22 de setembre amb una clara 
victòria al camp del La Salle·Pre·
mià per 3 a 5. L’equip d’Óscar Pé·
rez i Jonathan Ávila es va avançar 
amb un 0 a 3 gràcies als gols de 
Miguel, en dues ocasions, i Clau·
dio. Al descans es va arribar 
amb un 1 a 3. A la segona mei·
tat, els montcadencs van ampliar 
avantatge fins a l’1 a 5 amb gols 
d’Escobar i Miguel, que va acon·
seguir un ‘hat·trick. Els locals van 
retallar distàncies fins al 3 a 5 fi·
nal, però la victòria per als mont·
cadencs mai va estar en perill.
A les properes jornades, el segon 
equip verd, que jugarà els seus 
partits com a locals els diumenges 
a les 12h a l’estadi de la Ferreria, 
intentarà mantenir la seva bona 
ratxa amb dos partits consecu·
tius a casa contra el Montsant de 
la Peira i l’Alella B. A la 4ª jorna·
da, el CD Montcada B visitarà el 
Llongueras Sant Crist.

Rafa Jiménez | Redacció

Va superar clarament el Sant ignasi (4-0) i va guanyar a casa de l’EF Barberà-andalucía (0-2)

Després dels dubtes que va gene·
rar el seu debut amb derrota a Ma·
taró, la UE Sant Joan ha millorat 
el seu to físic i acumula dues vic·
tòries consecutives. A la darrera 
jornada, els de Can Sant Joan van 
fer un partit molt seriós al camp 
de l’EF Barberà·Andalucía (0·2). 
“Hem estat molt superiors, tant 
en defensa com en atac, i la veri-

tat és que el resultat ha estat fins 
i tot curt”, comentava el tècnic 
de la Unió, José Manuel Martín 
‘Pinti’, després del partit. Abans 
del descans, els montcadencs ja es 
van avançar en el marcador amb 
un gol de ‘Vasco’ al minut 40 des·
prés de la sortida d’un córner. A la 
segona meitat, la Unió va certifi·
car la victòria amb un segon gol, 
aconseguit per Javi, de penal.  

Bon debut a casa. En el primer 
partit al camp de Can Sant Joan, 
els montcadencs van superar cla·
rament el Sant Ignasi (4·0) amb 
dos gols de Gerard, de penal, i 
d’Emmanuel. La UE Sant Joan 
disputarà ara dos partits consecu·
tius a casa contra el Tiana, també 
recent ascendit, i la Penya Angue·
ra. El 14 d’octubre jugarà al camp 
del Molletense.

FUtBoL. SEGoNA cAtALANA

La UE Sant Joan millora el seu to 
físic i obté dos triomfs consecutius

Eva Rendón, amb tres gols, va ser la gran protagonista en el 6 a 0 contra el Seagull

El sènior femení de l’EF Montca·
da no podia començar millor la 
temporada després de golejar el 
Seagull, el filial del Badalona, per 
un clar 6 a 0. Eva Rendón, que 
finalment ha dedicit continuar a 
l’equip, va ser la gran protagonista 
del matx amb els seus tres gols. 

El Seagull, que va venir a Mont·
cada amb només onze jugadores,  
no va ser rival per a les noies 
d’Antonio Moya, que van mostrar 
una gran superioritat. A la prime·
ra meitat, les montcadenques ja 
guanyaven per 2 a 0 gràcies a dos 
gols de Ronnie. A la segona mei·
tat, l’EF Montcada va aconseguir 

la maneta gràcies a la inspiració 
d’Eva Rendón. La central Isa, de 
cap a la sortida d’un córner, va 
certificar el definitiu 6 a 0. 
A les properes jornades, les noies 
de Moya jugaran dos partits se·
guits a fora de casa contra el Mar·
tinenc i el Júpiter. El 14 d’octubre, 
rebran la visita de l’Artès.

FUtBoL FEMENí. pRIMERA cAtALANA

El sènior femení de l’EF Montcada 
inicia la lliga amb una golejada

El tècnic Jordi Salvanyà encara no ha pogut celebrar una victòria del seu equip com a local en el que portem de temporada

La UE Sant Joan està demostrant que pot donar guerra a la Segona Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

El Seagull, filial del Badalona, no va ser rival per a les montcadenques

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior masculí del CH La Sa·
lle va començar amb derrota la 
seva segona participació a la Pri·
mera Estatal després de caure per 
un clar 32 a 25 a la pista del Sant 
Martí·Adrianenc. A la primera 
part, els homes de Jaume Puig 
es van topar amb una arbitratge  
casolà que els va descentrar. El ca·
pità Chus Benítez va ser expulsat 
al minut 17 per protestar i l’equip, 
més pendent dels àrbitres que del 
joc, va marxar al descans perdent 
per 16 a 13. A la segona meitat, el 
partit va continuar amb el domini 
dels locals. Els montcadencs van 
fallar massa llançaments davant 

porteria i la seva defensa tampoc 
va estar a un gran nivell. Tot i no 
poder sumar cap punt en el debut, 
el tècnic Jaume Puig no es mostra 
preocupat per començar la lliga 
d’aquesta manera: “Ens hem de 
quedar amb la part positiva. 
Era el primer partit oficial i 
hem aguantat molt bé física-
ment. A poc que estiguem més 
encertats de cara a porteria, la 
situació anirà millorant”. 
El 29 de setembre, els lassal·lians 
debutaran al Miquel Poblet contra 
el Maristas Algemesí valencià. A 
les properes jornades, visitaran la 
pista de l’Handbol La Garriga i re·
bran el Joventut H. Mataró. 

Descentrats per un arbitratge casolà, el sènior masculí va perdre a la pista del Sant Martí adrianenc (32-25)

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBoL. cH LA SALLE

El sènior masculí encaixa una derrota 
en el seu debut a la Primera Estatal  

El tirador del ccTa can piqué va triomfar amb la selecció espanyola i va finalitzar quart a la competició individual

Xavi Fernández, membre del Club 
Català de Tir amb Arc Can Piqué, 
es va proclamar campió d’Europa 
per equips a l’Europeu de Bosc 3D 
que es va disputar entre l’11 i el 15 
de setembre a Trakoscan (Croàcia). 
Fernández, que formava part de 
l’equip espanyol conjuntament 
amb Javier Mérida i el també ca·
talà David Garcia, es va imposar 
en la gran final a Austria (106·96). 
Fernández no va tenir tanta sort a 
la prova individual d’arc longbow 
(recte) i va finalitzar quart, a les 
portes de les medalles. El tirador 
del CCTA Can Piqué va perdre a 
les semifinals contra el txec Hanus 
i va caure en la lluita pel bronze 
amb el danès Lysggard.

Competicions catalanes. El CCTA 
Can Piqué va obtenir bons resul·
tats al Campionat de Catalunya 
de Bosc 3D que es va fer l’11 de 
setembre a Vall Llobera, a prop 
de Vic. José Tomás va guanyar la 
medalla d’or en arc longbow men·
tre que Félix Pérez, també del club 
montcadenc, va ser tercer. En arc 
nu, Josep Sánchez també va acon·
seguir el bronze. Per equips, van 
ser segons Alícia Vargas i Manuel 
Fuentes.
A la Lliga Catalana, Félix Pérez va 
ser segon i Manuel Fuentes, tercer, 
en arc longbow. En arc nu, Josep 
Sánchez va ser primer i David 
Martínez, segon. Alícia Vargas va 
finalitzar segona i Noelia Silva va 
ser la millor entre els sots·14. 

tIR AMB ARc

xavi Fernández guanya l’or europeu per equips

El sènior masculí del CH La Salle ja prepara el seu debut oficial al Miquel Poblet
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Xavi Fernández, a la dreta, acompanyat del també tirador català David Garcia

Rafa Jiménez | Redacció

Consolidar la secció de triatló i 
millorar alguns aspectes del fun·
cionament del club. Aquests són 
els dos grans objectius que es plan·
teja la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) per a la nova temporada. 
Mentre que els més petits i joves es·
tan iniciant la seva pretemporada, 
la secció de triatló, la Trijam, i els 
veterans ja estan en competició. 17 

membres de la Trijam van partici·
par a l’Extrem Man Menorca, que 
es va fer el 23 de setembre a For·
nells. Tots els triatletes de la secció 
van acabar entre els 600 primers 
i el millor va ser Toni Navarrete, 
que amb un temps de 4h 55’, va 
finalitzar el 102. D’altra banda, set 
membres de la JAM participaran 
el 6 i 7 d’octubre en una prova de 
resistència que es fa a les muntan·

yes de la Sierra de Guara (Osca). 
En aquest sentit, el president de la 
JAM, Ildefons Teruel, es mostra 
molt satisfet amb l’augment de la 
gent adulta que vol fer atletisme. 
“Cada vegada creixem més. 
L’atletisme és un esport indivi-
dual, però la gent està perdent la 
por a sortir a entrenar en grup i 
preparar competicions”, explica 
Teruel. 

La JAM inicia la temporada amb un 
augment dels ‘corredors populars’
Rafa Jiménez | Redacció

AtLEtISME 

“La gent ha perdut la por a entrenar en grup i competir”, explica el president del club, ildefons Teruel

tENNIS tAULA

bons resultats 
del TT La Unió a 
l’Open de Mollet
El Tennis Taula La Unió va 
obtenir un bon resultat en la 
seva primera sortida oficial per 
disputar l’Open de Mollet, que 
es va celebrar el 15 de setembre. 
Amb una representació de set 
membres, cinc van aconseguir 
passar·ne a la següent ronda, 
quatre com a primers de grup. 
Tots cinc jugadors del TT La 
Unió van superar els vuitens 
de finals i alguns es van haver 
d’enfrontar a quarts. 
Van aconseguir un lloc a les se·
mifinales Francisco Javier Agua·
do, que va finalitzar al segon 
lloc, i Xavier Mola, que va ser 
tercer, completant el podi de la 
competició. En la categoria de 
més petits de 14 anys, Marc Ba·
llesta va aconseguir la segona 
posició | RJ

Grup d’atletes de la Trijam que va participar el 23 de setembre a l’Extrem Man de Menorca
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MoUNtAIN BIKE

Anna Villar, 
campiona 
d’Espanya  

Anna Villar, de l’equip Tomàs 
Bellès·Cannondale, és la nova 
campiona d’Espanya de Mara·
tó (llarga distància). La ciclista 
montcadenca de mountain bike 
va invertir un temps de 4h 52’ 
en fer els 82 quilòmetres de reco·
rregut en un circuit que es va fer 
al poble de Sabiñanigo (Osca) 
i que és conegut popularment 
com la Quebrantahuesos per la 
seva exigència. Per la seva part, 
el també montcadenc Pau Ege·
da no va poder pujar al podi a 
la categoria Master·30. Egeda, 
primer durant gran part de la 
cursa, es va caure a 10 quilòme·
tres del final i va perdre totes les 
seves opcions | RJ   
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La competició oficial per a l’equip 
B de l’AE Elvira·La Salle i del 
sènior del CEB Can Sant Joan· 
B. Montseny es va iniciar amb un 
derbi montcadenc que es va jugar 
el 22 de setembre al Gimnàs de 
la Zona Esportiva Centre. La ba·
lança es va decantar a favor dels 
locals que es van emportar la vic·
tòria amb un clar avantatge de 37 
punts (93·56). El segon sènior de 
l’AE Elvira·La Salle va ser supe·
rior des de l’inici i al primer quart 
ja guanyava amb un clar parcial 
de 20 a 4. A les properes jornades, 
l’equip que entrena David Fusté 
jugarà a la pista del CB Tordera A 
i del Ripollet, mentre que rebrà la 
visita del CB Sentmenat. D’altra 

banda, el sènior del club de Cant 
Sant Joan jugarà el seu primer 
partit a casa contra el CB Sen·
tmenat A. El conjunt que dirigeix 
Félix Bosqued descansarà el 13 
d’octubre i abans jugarà a la pista 
del CB Sant Pere de Terrassa. 

Bon debut del femení. A diferèn·
cia dels seus companys, el sènior 
femení del CEB Can Sant Joan 
síva poder debutar amb victòria 
al grup 8 de la Tercera Territorial 
A. Les montcadenques van guan·
yar a la pista de la UB Llefià B 
per un clar 35 a 66. A la propera 
jornada, l’equip descansarà i en 
els propers partits jugarà contra 
el CB Begues, a domicili, i el CB 
Castellar, a casa.

L’equip B de l’aE Elvira-La Salle va ser superior (93-56)

Rafa Jiménez | Redacció

BàSQUEt

El sènior del cEb can Sant 
Joan perd el derbi local  

Salt inicial del derbi entre el sènior B de l’AE Elvira-La Salle i el sènior del CEB Can Sant Joan

El conjunt sots·25 de l’AE Elvira·
La Salle va començar la compe·
tició oficial el 22 de setembre 
amb una derrota a casa contra 
el Vilassar de Dalt B per un clar 
52 a 73 a la pista del Gimnàs de 
la Zona Esportiva Centre. Els 
montcadencs intentaran recu·
perar·se d’aquest fluix inici en 
el proper partit a la pista del CB 
Tordera B. Els següents partits 
de l’AE Elvira·La Salle C, entre·
nat per Roberto Gómez, seran 
conrtra el CB Cabrils, a casa, i 
el Gramanet BC B, a domicili.
El sènior A del club, que entre·
na Xavier Torreblanca, tampoc 

va tenir més sort i va caure a la 
pista de l’Argentona B per 67 
a 45. A la propera jornada, els 
montcadencs jugaran el seu pri·
mer partit a casa rebent la visita 
de l’AE Badalonès. El sènior A 
descansarà el 13 d’octubre, però  
abans haurà de viatjar per jugar 
a la pista del CB Vila de Mon·
tornès. 

Fèmines. L’únic sènior de l’AE 
Elvira·La Salle que encara no ha 
debutat és el femení, que va te·
nir descansar durant la primera  
jornada de competició. El primer 
partit el jugarà a casa contra el 
CB Begues el 29 de setembre.

Rafa Jiménez | Redacció

BàSQUEt

Inici amb derrota del c  
de l’AE Elvira-La Salle

Lluita pel rebot durant el partit entre l’AE Elvira-La Salle C i el Vilassar de Dalt B

HANDBoL

L’equip b es 
prepara per una 
nova temporada 
a Tercera

EXcURSIoNISME

El cEAV farà una 
exposició sobre 
els seus 45 anys 
d’existència
El Centre Espeleològic Alpí Va·
llesà (CEAV) prepara una exposi·
ció sobre els seus 45 anys de vida 
que es podrà veure a l’Espai Cul·
tural Kursaal des del 16 d’octubre 
i fins al 9 de novembre. La mostra 
és un recull de fotos que repas·
sen alguns dels millors moments 
de l’entitat, fundada per un grup 
de joves del barri de Can Sant 
Joan l’any 1967. D’altra banda, el 
CEAV ja té a punt la tercera edi·
ció de la Caminada Popular Vila 
de Montcada, que es farà el 30 de 
se tembre. Les inscripcions prèvies 
es van tancar el dia 27, però enca·
ra es podran fer al mateixa dia de 
la sortida a Can Cuiàs | RJ

El sènior a també va perdre amb l’argentona (67-45)
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Óscar San Felipe repeteix com 
a entrenador del sènior B mas·
culí del Club Handbol La Salle, 
que tornarà a jugar a la Tercera 
Catalana. L’equip va iniciar la 
pretemporada el 3 de setembre 
i encara no ha rebut la notifica·
ció oficial del nou calendari, tot i 
que el més probable és que la lli·
ga comenci a mitjans d’octubre. 
L’equip ha incorporat quatre 
juvenils: Sergi Martí, Pol Salat, 
Xavi Ayala i Arnau Borràs. 
San Felipe es planteja el repte 
de continuar formant jugadors 
per al primer equip i aconseguir 
l’ascens: “Cinc categories entre 
el primer i el segon equip és 
una distància excessivament 
llarga” | RJ   
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BàSQUEt. cEB cAN SANt JoAN

El júnior masculí 
comença perdent
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bodypump i Sh’bam, novetats al 
programa d’activitats dirigides

MoNtcADA AQUA

Es consolida el servei d’spinning virtual i també s’afegeix el Brasil 30, una sessió de tonificació de glutis i cames
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El 16 de setembre el club va organitzar unes jornades

El júnior masculí va ser el 
primer equip del planter del 
CEB Can Sant Joan que va 
obrir el foc de la competició 
i no ho va fer amb bon peu 
ja que va perdre en el seu de·
but a L’Hospitalet, a la pista 
del CB Sant Josep Obrer, 
per 53 a 45. El proper 29 de 
setembre, els júniors inten·
taran aconseguir la victòria 
en el primer partit a la pis·
ta d’El Viver contra el CB 
Viladecans·Sant Gabriel C. 
La pista del col·legi tam·
bé va ser l’escenari de la 
jornada esportiva que el 
club va organitzar el 16 
de setembre. Durant tot el 
diumenge, es van poder 
veure els quatre equips del 
planter que aquesta tempo·
rada s’han creat: un júnior i 

un preinfantil masculí, així 
com un cadet i un infantil 
femení. Aquests tres últims 
començaran la competició 
el cap de setmana del 29 i 
30 de setembre. 

Rafa Jiménez | Redacció

El complex esportiu Mont·
cada Aqua presenta dues 
importants novetats dins 
del programa d’activitats 
dirigides que ofereix als 
seus abonats. Es tracta del 
Bodypump  i el Sh’·Bam, 
sessions coreografiades 
que estan impartides per 
un monitor i on els usua·
ris i usuàries poden arribar 
a perdre 600 calories. El 
Bodypump és una clas·
se de fitness en una sala 
amb monitor que serveix 
per tonificar i enfortir la 
musculatura. Durant una 
hora, es treballa amb deu 
cançons que serveixen 
per a treballar diferents 
grups musculars. Per la 
seva banda, el Sh’Bam és 
una sessió de ball, per a 
qualsevol tipus de públic 
tingui o no experiència, 
on es ballen 12 cançons 
de diferents estils (llatí, 
regaetton, anys 70 i 80) 
amb coreografies diferents 

i molt fàcils d’aprendre. 
També és novetat el Bra·
sil 30, una sessió de mitja 
hora de tonificació de glu·
tis i cames. Amb aquestes 
novetats, Montcada Aqua 
es converteix en un dels 
pocs gimnasos d’Espanya 
que incorporarà aquestes 
activitats, que es posaran 

en marxa a partir del 15 
d’octubre.
Montcada Aqua també 
continua amb les seves 
sessions d’spinning virtual, 
que ja es van iniciar al mes 
de juliol i que permet que 
qualsevol usuari pugui fer 
aquest esport, de dilluns 
a diumenge, a qualse·

vol hora, sense necessitat 
d’estar amb un monitor 
o  adaptar·se a l’horari 
d’una classe. “El que vo-
lem és ampliar el ventall 
d’activitats i ser més no-
vedosos en la nostra ofer-
ta”, explica José Manuel 
Martín, coordinador de 
Montcada Aqua.  

Rafa Jiménez | Redacció

El nou sots-21 del club s’estrena 
amb una victòria espectacular

BàSQUEt. AE ELVIRA LA SALLE

El júnior femení va saber patir i se’n va emportar la victòria contra el Lliçà de Vall per un ajustat 49 a 47 
r

aF
a 

Ji
m

ñ
ÉN

eZ

Montcada Aqua es converteix en un dels pocs gimnasos de l’Estat espanyol que ofereix sessions de Bodypump

El cadet femení, a la jornada esportiva

El sots·21, un dels dos nous 
equips de l’AE Elvira La Sa·
lle, va començar amb bon 
peu la competició oficial. El 
grup que dirigeix Ignasi de 
la Fuente no va tenir rival a 
la pista i va superar el ACB 
Palau de Plegamans amb un 
espectacular avantatge de 
73 punts (105·32). Després 
d’aquesta brillant victòria, 
el sots·21 jugarà a la pista de 
l’EBC La Llagosta.  
L’altre equip nou d’aquesta 
temporada, el junior mas·
culí B, no va tenir tanta 
sort i va a caure a la seva 
pista contra l’AEC Escola 
Pia Granollers (54·63). A 
la propera jornada, l’equip 
de Miguel Ángel Ganella 
intentarà aconseguir un 

millor resultat amb la seva 
visita al CB Voltregà.
El júnior masculí A sí va 
estrenar·se amb una bona 
imatge i va sumar la vic·
tòria a la pista del CB Vi·
ladecans·Sant Grabiel C per 
53 a 61. El seu proper partit 
serà a casa contra el CEJ 
L’Hospitalet.
El júnior femení també va 
guanyar el seu primer partit 
i es va imposar al CB LLiçà 
de Vall amb un ajustat 49 
a 47. Després de descansar 
a la propera jornada, les 
júniors tornaran a jugar a 
casa contra l’Escola Joan 
XXIII. 
El club farà la presentació 
de tots els seus equips el 12 
d’octubre durant tot el matí 
al CEIP Elvira Cuyàs.

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení de l’AE Elvira La Salle va saber reaccionar a temps

> Places lliures a les activitats de l’IME

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) encara manté obert el 
termini d’inscripcions per als diferents cursos i tallers que orga-
nitza a quatre equipaments municipals: l’Espai Cultural Kursaal, 
la Casa de la Vila, la Zona Esportiva Centre i el pavelló Miquel Po-
blet. De moment, els dos únics tallers que no accepten més ins-
cripcions són els de pilates (foto), que ja han començat al Poblet. 
Els que estiguin interessats en fer altres activitats com tai-txí, ioga, 
aeròbic, balls en parella, tonificació, gimnàstica de manteniment 
o marxa amb bastons encara es poden apuntar, encara que el 
curs corresponent ja hagi començat | RJ 
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> àrbitres per a les lligues escolars
L’IME encara manté obert el període d’inscripcions per als equips 
que vulguin disputar la Lliga de futbol-7. Els interessats s’han 
d’apropar a les oficines de l’IME, al carrer Tarragona, número 32. 
Allà també poden anar les persones que vulguin fer d’àrbitres 
a les lligues escolars. L’horari d’atenció al públic és de dilluns 
a divendres, de 9 a 13h, i de dilluns a dijous, de 17 a 19h, o al 
telèfon 935 650 999 | RJ 

> Pedalada contra el canvi climàtic
S’apropa una nova edició, la que ja fa la número 32, de la Peda-
lada Popular, que es farà el proper 7 d’octubre. La sortida serà 
des del pavelló Miquel Poblet a partir de les 11h. La bicicletada,  
que es fa sota el lema ‘Pedala contra el canvi climàtic’, l’organitza 
l’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll amb el suport 
de l’Ajuntament  | RJ 
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Dos dels equips del Bronces·
val Montcada que juguen a 
la Divisió d’Honor, el juvenil 
i el cadet A, van debutar a la 
competició oficial amb dues 
victòries importants. El cadet 
A, que entrena el jugador del 
primer equip, Gerard Este·
ller, va golejar l’Olímpic Flo·
resta amb un espectacular 13 
a 3. El juvenil també va su·
mar un triomf important a la 
pista del Marfil Santa Colo·
ma, on va guanyar per 4 a 7. 
Els altres dos equips d’Honor 

del club, l’infantil i l’aleví, no 
van tenir tanta sort. L’infantil 
A va perdre a casa contra el 
Sant Julià (2·5) mentre que 
l’aleví A va caure a Manresa 
(8·2). 
Els propers equips del club 
que debutaran són els dos 
benjamins, que comença·
ran la seva participació a 
la Primera Divisió el 6 i 7 
d’octubre. El cap de setmana 
dels dies 20 i 21 debutaran el 
cadet·juvenil femení, el cadet 
B, l’infantil B, l’aleví B i el 
prebenjamí. 

Victòries importants del 
cadet i el juvenil d’Honor 

FUtBoL SALA

Tres equips de la base lluitaran per 
entrar a disputar la Lliga catalana

El cap de setmana del 29 i 
30 de setembre tres equips 
del CH La Salle, l’infantil 
A masculí, així com  
l’infantil i el cadet femení, 
jugaran eliminatòries per 
saber si poden jugar a Lli·
ga Catalana, la categoria 
més important del treball 
de formació. L’infantil 
A masculí jugarà contra 
l’Igualada, l’infantil feme·
ní s’enfrontarà amb el Gra·
nollers i el cadet femení a 
l’Igualada. El juvenil mas·
culí està pendent del sor·
teig per jugar la fase per a 
Primera Catalana, mentre 
que l’infantil masculí B i el 

juvenil femení no jugaran 
fases i estan pendents de 
conèixer el seu calendari a 
Primera Catalana. 

Lliga local. A l’escola, que 
coordina Pere Arbona, el 
club tindrà quatre equips 
competint en la lliga esco·
lar: dos alevins masculins, 
un aleví femení, que és no·
vetat, i un benjamí.
El club lassal·lià volia fer 
la presentació de tots els 
seus equips el proper 29 
de setembre, però els pro·
blemes per fer coincidir 
tots els conjunts ha obli·
gat a ajornar·la fins al mes 
d’octubre. 

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBoL. LA SALLE

Es tracat de l’infantil masculí i l’infantil i cadet femení, que disputaran eliminatòries el 29 i 30 de setembre

El cadet femení jugarà contra l’Igualada per intentar estar a LLiga Catalana

L’EF Montcada farà la seva 
presentació a can Sant Joan

A proposta de José Manuel 
Jurado, director espor·
tiu de l’Escola de Futbol 
Montcada, la junta directi·
va ja ha escollit el substitut 
de Carlos Depares com a 
coordinador del club. Es 
tracta d’Eusebi de Miguel, 
que assumeix el repte i 
deixa el seu càrrec com a 
secretari de la junta, que 
ara ocuparà Manuel Co·
lete. De Miguel comptarà 
amb la col·laboració de 
Javi i Eloy Salas i de Nor·
bert Sánchez, capità del 
CD Montcada que conti·
nuarà coordinant tots els 
equips de nois i noies que 
juguen per sota de la cate·
goria de benjamins.
El club manté l’estructura 
de la temporada passada 
amb 24 equips que seran 
presentats el 12 d’octubre 
a l’estadi de Can Sant 
Joan, tot i que el seu pre·
sident, Antoni Sánchez, 
reconeix que hi ha hagut 
una disminució en un 
10% de la quantitat de 

matriculacions “a causa 
de la crisi”.  La majoria 
dels equips ja han tancat 
les seves plantilles i només 
hi ha manca de jugadors 
al cadet de futbol sala, que 
encara no està confirmat 
que pugui formar·se per a 
aquesta temporada. 
Antoni Sánchez, president 
de l’entitat des de la marxa 
de Manel Trias al passat 
mes de juliol, es planteja 
alguns objectius esportius 
com aconseguir que el 
juvenil pugi a preferent i 
manté la filosofia del seu 
antecessor en el càrrec. 
“El més important és que 
la gent se senti vinculada 
amb l’Escola i que tots 
els nens i nenes de Mont-
cada tinguin l’opció de 
jugar al futbol al mu-
nicipi”, diu Sánchez, qui 
també considera impor·
tant mantenir la bona re·
lació amb la resta de clubs 
de futbol, ja que considera 
que l’EF Montcada fa la 
funció de “filial” de les 
seves plantilles. 

Xarxes socials. Amb l’objectiu 
d’apropar·se més als seus 
aficionats, l’EF Montcada 
també està treballant en la 
confecció d’una pàgina web 
que mantindrà el mateix 
domini www.efmontcada.com, 

però que intentarà donar 
més informació actualitza·
da amb els resultats de tots 
els equips. Al mateix temps, 
el club vol estar més present 
a les xarxes socials com el 
facebook i el twitter.  

Rafa Jiménez | Redacció

FUtBoL

Serà el 12 d’octubre i Eusebi de Miguel és el nou coordinador en substitució de carlos Depares

L’equip aleví A de l’Escola va aconseguir la temporada passada l’ascens 
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L’escola de la JAM, que in·
tegra una vintena de nens 
i nens entre els 5 i els 12 
anys, ja ha iniciat la seva 
pretemporada, tot i que 
encara estan obertes les 
inscripcions, que es man·
tindran durant tot el curs. 
“Aquest és un avantatge 
de l’atletisme. És un es-
port invidual i la gent es 
pot anar incorporant de 
forma progressiva, a la 
competició segons el seu 

estat de forma”, explica el 
president del club, Ildefons 
Teruel. 
La JAM està fent un procés 
per tenir una organització 
més sòlida de l’escola amb 
la incorporació de dos jo·
ves monitors, que també 
són atletes del club: Aitor 
Martín i Paula Teruel. Els 
nois i noies que estiguin 
interessats a fer atletisme 
es poden apropar cada di·
marts i dijous a la tarda a 
les pistes de la Ferreria.

La JAM potencia el 
treball a l’escola

AtLEtISME

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet A de l’FS Montcada va aconseguir 13 gols en el seu primer partit
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Els set equips del CB 
Montcada (dos cadets, un 
infantil, un preinfantil, un 
mini i els preminis mas·
culí i mixt) començaran 
la competició el cap de  
setmana del 29 i 30 de setem·
bre. Els conjunts porten dues 
setmanes d’entrenaments i el 

club, que encara es recupera 
de tots els problemes de di·
recció que arrossega de la 
temporada passada, estudia 
una possible data per pre·
sentar tots els seus equips. 
De moment, no hi ha cap 
dia definitiu ni escenari, 
però amb tota seguretat es 
farà un diumenge a la tarda. 

Els set equips del club 
preparen el debut

BàSQUEt.cB MoNtcADA  

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció



Andreu Reyes García
Una experiència que marca. Malauradament hi ha circumstàncies vitals que es contraposen 
amb la dita popular ‘el temps tot ho cura’. Per anys que passin –i en aquest cas, n’han passat 50– 
Andreu Reyes mai podrà oblidar la nit del 25 de setembre de 1962, la nit en què va perdre casa 
seva i la família més directa, els pares, els tres germans i les dues àvies. Aleshores vivia al carrer 
Tarragona, a prop del col·legi La Salle, en una casa que la riuada es va endur i de la qual no van 
quedar ni els fonaments. Amb tan sols 22 anys, Andreu ho va perdre tot; les aigües del Ripoll van 
arrossegar riu avall el que més s’estimava, la llar i els seus familiars. Aquesta pèrdua l’ha acompa-
nyat la resta de la seva vida i, malgrat l’intent de mostrar-se sencer, el seu dolor es traspua al llarg 
de la conversa. I no són precisament les seves paraules sinó els seus silencis els que expressen 
amb tota claredat el patiment viscut.

“Si tanco els ulls, encara 
veig casa meva tal com era”

Què recorda d’aquella jornada abans 
que arribés la nit? 
Recordo que havia estat plovent tot 
el dia, però no va ser la pluja d’aquí 
la que va provocar el desastre, va ser 
l’aigua que va caure més amunt de la 
conca i també l’estat de la llera. 
No estava prou cuidada?
En absolut. El pont de ferro per on 
passava la línia de França tenia gai-
rebé tot els ulls tapats de brossa. 
S’hi llençava de tot i ningú no ho ne-
tejava, per això el pont va fer de tap i 
va provocar la inundació. 
Quan va ser conscient que hi havia 
una riuada?
Estàvem tots dormint i, cap a les 11 
de la nit, el pare em va despertar i em 
va dir que l’ajudés a pujar tots al terrat 
perquè estava entrant aigua a la casa. 
I què van veure des d’allà?
Doncs que el riu havia crescut força, 
però no em vaig preocupar gaire per-

què el pare deia que, tard o d’hora, 
el nivell baixaria i que allà dalt no 
ens passaria res. Aleshores tots dos 
vam baixar per ajudar a les veïnes 
de la casa del costat, la M. Teresa 
Romero i la Teresa Castro, que no 
podien obrir la porta per la pres-
sió de l’aigua. Mentre intentàvem 
forçar el pany, va ser quan l’aigua 
s’ho va endur tot.
Què va passar exactament?
Jo crec que va ser la casa de la fe-
rreria del carrer Carrerada la que 
ens va arrossegar. Primer es va 
ensorrar aquella i, a continuació, la 
nostra. De cop i volta, sense saber 
com, em vaig veure donant voltes a 
l’aigua. En passar al costat d’un pal 
de la llum, m’hi vaig agafar i allà em 
vaig quedar.
Quan de temps?
No ho recordo bé. Crec que prop 
d’una hora però no n’estic segur. A 

mi se’m va fer etern. Allà dalt del pal, 
totalment a les fosques, cada vega-
da que hi havia un llamp veia aquell 
mar embravit i tenia molt de fred, tant 
que preferia mantenir el cos dins de 
l’aigua i només treia el cap.

I què pensava en aquell moment? 
Era conscient de la tragèdia?
Em vaig adonar del desastre però 
confiava que, igual que jo m’havia 
salvat, altres membres de la meva 
família també se n’haguesin sortit.
Què va passar quan el pont es va 
trencar?
L’aigua va baixar de cop i, allà on 

abans hi havia un mar, només que-
daven bassals. Vaig baixar del pal 
i vaig anar cap a la casa més pro-
pera, Villa Delsa, on vivien Raquel 
Huerta i el seu marit, Jaume Piqué, 
que em van acollir i em van donar 
roba per vestir-me.
I es va quedar a passar la nit?
No, vaig sortir amb un amic a inten-
tar trobar els meus familiars, però 
vam veure que el terreny era molt 
perillós, ple de runes, de cables 
elèctrics... Així que, fins que no va 
començar a clarejar, no vam poder 
fer la recerca als voltants de la casa.
Quan va prendre consciència que 
vostè era l’únic que s’havia salvat?
De seguida que es va fer de dia. 
Literalment em vaig desplomar, em 
va pujar la febre i un cosí meu, que 
vivia a la Font Pudenta, em va dur 
a casa seva. Allà vaig estar pocs 
dies. La casa estava en construcció 

i el metge em va diagnosticar una 
pulmonia, així que em va recoma-
nar un canvi i va ser quan la familia 
Cervera, amb la qual treballava, em 
va acollir. M’hi vaig estar un any.
I després va decidir marxar de 
Montcada.
No m’hi podia quedar. La meva fa-
milia era molt coneguda i quan ana-
va pel carrer tothom me’n parlava. 
Aquí havia nascut, aquí tenia les 
meves arrels, però ja no em queda-
va res. Era massa dur. Per això vaig 
marxar i he tornat en molt poques 
ocasions. 
El record encara és viu?
I tant! Encara somio amb la casa.. Si 
tanco els ulls, la veig perfectament. 
Quan vaig tenir la meva primera fi-
lla el primer que vaig pensar va ser: 
“Si la veiessin els pares..” Perquè jo 
certament tenia una família que era 
immaculada.

“Vaig estar prop d’una 
hora agafat a un pal 
de la llum enmig d’un 
mar embravit”

Supervivent de la riuada

A títol personal
PILAR AbIÁn
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