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Els paradistes avancen el comiat que 
es farà tres mesos abans del previst
Els concessionaris asseguren que la situació és econòmicament insostenible i lamenten que l’ajuntament no els hagi donat el suport que reclamaven

AdéU AL MErcAt

A les parets del Mercat, els paradistes han penjat cartells per anunciar que la instal·lació està a la venda

actualitat
laveu.cat

FUTUR DE L’EQUIpAMENT
Els botiguers de la instal·lació han 
penjat el cartell ‘en venda’ a la façana de 
l’edifici i estan a l’espera de rebre ofertes

 Alguns paradistes opten per obrir una botiga en el mateix municipi
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El tancament del Mercat de Mont·
cada i Reixac “és irreversible” i la 
data, el 31 de març,  s’avança tres 
mesos abans respecte la que els pa·
radistes havien previst inicialment. 
“Les pèrdues econòmiques són 
constants, cada vegada hi ve-
nen menys compradors i són 
molts pocs els botiguers que 
encara fan caixa”, manifesta 
el portaveu de la llotja, Antonio 
Ortega, qui assegura que no es 
tracta d’una decisió d’última hora 
sinó “del resultat meditat de les 
assemblees que els concessiona-
ris hem mantingut durant els 
darrers tres anys”. L’estiu passat, 
els botiguers van anunciar que al 
juny del 2010 tancarien la llotja si 
no arribava una solució consen·
suada que ho impedís. Després 
d’aquests mesos, la fórmula per 
mantenir oberta la instal·lació no 
ha arribat.

 La clausura posa fi a gairebé 40 
anys de trajectòria de la instal·
lació. El Mercat va obrir al juny 
del 1973 amb 34 parades i actual·
ment només 11 en resten obertes. 
El cas de Montcada és particular 
perquè la llotja no és de titularitat 
municipal sinó que al 1971, el go·
vern municipal de l’època va pro·
posar a una constructora fer l’edi·
fici i explotar les parades a través 
de concessions de 10 anys. Passat 
aquest temps, els venedors van 
comprar el seu espai i, per tant, es 
van convertir en propietaris de les 
parades.  El Mercat viu moments 

de màxim esplendor, a la dècada 
dels 80 i els 90, però al 2000 en 
comença el declivi i algunes de 
les parades baixen les persianes. 
Al 2002 s’inicien els contactes 
dels paradistes amb l’Ajuntament 
per fer accions conjuntes per po·
tenciar l’equipament. 
El consistori va concloure al 2006 
que la solució passava per cons·
truir un mercat nou. “Les nostres 
il·lusions estaven posades en el 
nou mercat, que el volíem més 
modern i adaptat a les necessi-
tats actuals dels usuaris, com la 
presència d’un supermercat i 
amb aparcaments”, explica Ana 
Real, propietària d’una peixate·
ria. Segons els paradistes, aquesta 
possibilitat va aparcar les possi·
bles reformes de la instal·lació 
que volien costejar els mateixos 
propietaris. Anys després, els dos 
plans de viabilitat promoguts per 
l’Ajuntament, al 2003 i al 2005, no 
s’han dut a terme ni tampoc s’ha 
arribat a cap acord per millorar 
la llotja actual. “No entenc com, 
després de tantes promeses fe-
tes, el govern ha deixat morir 
el mercat”, apunta Ortega. El 
consistori ha declinat fer declara·
cions al respecte.

Opcions de venda. Una vegada 
tanqui portes, els paradistes con·
tinuaran sent propietaris del seu 
espai, pagaran els impostos perti·
nents i restaran a l’espera que els 
arribi una opció de compra. De 
fet, a hores d’ara hi ha cartells 
que indiquen que l’espai està a la 
venda. Al 2008 es va acordar que 
tots anirien a una i vendrien alho·
ra davant l’oferta que més els in·
teressés. “El que ens agradaria 
és que aquest espai esdevingués 
un centre comercial”, assenyala  
Ortega. 

Silvia Díaz | Montcada

La decisió de tancar és 
el resultat meditat dels 
botiguers durant els 
darrers tres anys

03

Un parell de parades del mercat 
encara tenen bona clientela. És el 
cas de l’Ana Real, que muntarà a 
la primavera una nova peixateria 
al carrer Jaume I, o la Fina Masó, 
que a partir del març traslladarà el 
seu negoci al carrer Santiago. Cap 
de les dues volia deixar el Mercat, 
perquè ja el sentien com la seva 
segona llar. “Pensava que em ju-
bilaria aquí i ara he d’emprendre 
una nova aventura que no sé com 
resultarà”, explica l’Ana. La Fina 
és molt coneguda entre els clients 
de sempre i diu que obre el nego-
ci perquè “encara tinc ganes de 
treballar i una clientela de fa 40 
anys”.  
Alguns paradistes, en vista del fu-
tur incert del mercat, van plante-
jar-se fa mesos altres opcions. Els 
propietaris de la carnisseria Lasba 
que hi havia a la llotja van deci-
dir obrir una nova botiga al carrer 

Jaume I –imatge– ja que encara hi 
notaven una espurna de negoci. 
“M’ha fet pena deixar el mercat 
perquè hi hem estat molts anys, 
però la situació actual ens va obli-
gar a buscar altres opcions”, ha 
indicat el propietari, Josep Lasús. 

Opció minoritària. Però l’opció 
d’obrir una nova botiga és minori-
tària. Quan tanquin les portes del 
mercat, bona part de la setantena 
de persones que hi treballa es ju-
bilarà o buscarà feina. L’Ana Cas-
tro, l’actual presidenta de la junta 
de concessionaris, regenta una 
merceria i no té pensat continuar 
amb l’activitat fora de la llotja per-
què les vendes en els darrers anys 
no han estat bones, ni per a ella ni 
per a la resta de les parades. Mal-
grat tot, creu que “hi ha usuaris 
que enyoraran comprar al Mer-
cat, sobretot la gent gran” | SD
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Notícies MÉS INVERSIONS ESTATALS
Un total de 17 projectes opten a 
rebre el finançament del Fons per 
a la Sostenibilitat i l’Ocupació

pàg. 6

laveu.cat/noticies

pOLICIA DE pROXIMITAT
La unitat fa balanç de gestió 
dos mesos després de la seva 
entrada en funcionament

pàg. 7

04

El conseller de Medi Ambient i 
Habitatge, Francesc Baltasar, ex·
plicarà als portaveus municipals 
en què consisteix el projecte de 
valorització de residus a Lafarge i 
mantindrà la moratòria en l’apli·
cació d’aquesta pràctica fins donar 
resposta a les demandes acordades 
pel Ple de l’Ajuntament. Aquest és 
el compromís que va adquirir en 
una trobada amb l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC). El conseller 
va acceptar encarregar un estudi 
al Departament de Salut per com·
parar les estadístiques locals amb 
les d’altres poblacions i aclarir si, tal 
com denuncia la Plataforma Antiin·
cineració, l’activitat de la cimentera 
afecta negativament les persones. 

Medi Ambient i Habitatge elabo·
rarà un informe exhaustiu sobre 
els resultats de les proves que s’han 
realitzat durant el termini de mo·
ratòria, iniciat a l’abril del 2008, i 
donarà resposta a les al·legacions 

del consistori al control presentat 
per la cimentera en el sentit que 
supera els límits de contaminació 
acústica i no preveu el tancament 
en naus dels residus que, en cas 
d’aplicar·se la valorització, s’utilit·
zarien com a combustible –fangs 
de depuradora, restes d’esporga, 
farines càrniques i marro de cafè. 
Respecte el debat sobre el futur 
de la cimentera, Baltasar va dir 
que no és una qüestió de la seva 
competència i va derivar l’Ajunta·
ment al Departament de Treball i 
Indústria. 
“Estem satisfets del resultat de 
la reunió, ja que hem vist pre-
disposició per part del conseller 
a respondre els dubtes i la pre-
ocupació sobre la salut que ha 
expressat el municipi envers la 
valorització”, ha dit l’alcalde. 

Reaccions. La Plataforma Antiin·
cineració ha manifestat la seva 
satisfacció pel fet que el conseller 
hagi decidit mantenir la moratòria 
tot i que l’objectiu del col·lectiu 
és que l’ajornament n’esdevingui 
la suspensió definitiva. “Farem 
tot el que estigui al nostre abast 
per impedir que es cremin resi-
dus a Lafarge”, ha dit José Luis 
Conejero, un dels portaveus de 
la Plataforma. El col·lectiu també 

lamenta que el conseller, “si bé 
està disposat a reunir-se amb els 
portaveus municipals, no parli 
d’informar els veïns”.  Pel que fa 
als controls i informes que Medi 
Ambient reclamarà a la cimentera, 
la Plataforma –que aquest mes ha 
denunciat nous espisodis de fuites 
de pols que l’empresa desmenteix– 
sol·licita que els facin organismes 
independents, que garanteixin uns 
resultats objectius. 
La direcció de Lafarge també s’ha 
posicionat amb un comunicat so·
bre la trobada entre el conseller i 
l’alcalde, i a la qual van assistir el 
director general de Lafarge Ce·
mentos, José Antonio Primo, i el 
director industrial, Juan Aniz. Per 
a Lafarge, és important que el con·
seller tingui la intenció de “respon-
dre ràpidament els dubtes que 
plantegen alguns veïns sobre la 
valorització”. Un cop més, la ci·
mentera manifesta la seva convic·

ció de “complir amb els requisits 
necessaris per poder valoritzar”. 
Per la seva banda, el Grup de Medi 
Ambient·Ecologistes en Acció con·
sidera que l’Ajuntament ha d’ac·
tuar “amb contundència” contra 
Lafarge “per les emissions i els 
sorolls que provoca” i que els es·
tudis que hi ha, tant nacionals com 
internacionals, sobre la incidència 
d’aquest tipus d’instal·lació en la 

salut humana “són prou contun-
dents com per demanar el tras-
llat immediat de la planta”. 
D’altra banda, la diputada del PPC 
– i regidora a Montcada– Eva Gar·
cía ha presentat una proposta al 
Parlament per tal que la Generali·
tat elabori un estudi sobre la salut 
al municipi que valori les possibles 
repercussions de la cimentera.
(Més informació a www.laveu.cat)

Baltasar es 
reunirà amb 
els portaveus

vALoritzAció A LAFArgE

El conseller encarregarà 
un estudi sobre la salut 
del municipi per fer una 
comparativa amb altres 
poblacions de l’entorn

En la seva trobada amb l’alcalde, el conseller de Medi 
ambient es compromet a mantenir la moratòria

La proximitat de la cimentera al barri de Can Sant Joan és un dels arguments exposats pels partidaris del trasllat de la instal·lació
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La Plataforma Anttincineració ha 
convidat un expert en incineració, 
el nordamericà Paul Connett, a 
parlar al municipi sobre els efectes 
que aquesta pràctica té en la salut i 
l’entorn. La xerrada es farà el 29 de 
gener, a les 19h, al Kursaal (Masia, 
39). Connett, graduat per la Uni-
versitat de Cambridge, és professor 
de Química a la Universitat Sant 
Lawrence (Nova York) i ha rebut 
nombrosos premis per la seva tasca 

investigadora. Aquest expert és un 
ferm opositor a la incineració com a 
mètode de gestió de residus en base 
a les anàlisis químiques que ha fet 
durant els seus estudis sobre la ma-
tèria. A final de gener, Connet serà 
a Barcelona per participar en unes 
jornades mediambientals organitza-
des pel Centre d’Ecologia i projectes 
alternatius (CEPA) i Ecologistes de 
Catalunya (EdC), que es faran al 
Campus Nord de la UPC | PA

Conferència de l’expert Paul Connett al Kursaal

Pilar Abián | Redacció
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El projecte inicial de soterrament es 
troba en procés d’exposició pública

El projecte bàsic del soterrament 
de la línia de tren de Portbou al 
seu pas per Montcada –aprovat 
provisionalment per la Direcció 
General d’Infraestructures a data 
18 de desembre de 2009– estarà en 
exposició pública fins al 2 de març. 
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
va publicar l’inici del procés el 26 
de gener, a instàncies del Ministeri 
de Foment. Quan finalitzi el termi·
ni de presentació i resolució de les 
al·legacions, es procedirà a la licita·
ció del projecte. Les persones inte·
ressades a consultar el document 
es poden adreçar a l’Ajuntament 
(avinguda de la Unitat, 6) o bé a 
l’Àrea de Foment de la Subdelega·
ció del Govern a Barcelona (Berga·
ra, 12). En el cas de voler formular 
al·legacions, s’hauran d’enviar a la 
Subdirecció General de Plans i Pro·
jectes, a Madrid.
  
Valoració positiva. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), s’ha felicitat 
per la notícia ja que “posa de ma-

nifest el procés sense retorn que 
vam endegar amb la signatura 
del conveni de novembre de 
2007 per eliminar definitiva-
ment la barrera arquitectònica 
més greu que pateix Montcada”. 
La Plataforma Tracte Just·Soterra·
ment Total, per la seva banda, 
també ha manifestat la seva satis·
facció i ha avançat que en breu es 
reunirà amb el consistori per ex·
plicar la proposta.  

Les persones interessades a consultar el document es poden adreçar a l’edifici central de l’ajuntament

Silvia Díaz | Redacció

LÍNiA dE PortBoU
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La Plataforma Tracte Just confia que les obres del túnel de rodalies es puguin iniciar abans de final d’any, tal com preveu el Ministeri de Foment

 

El projecte té una longitud total de 
5.267 metres entre Montcada i 
Vallbona. Entre les actuacions pre-
vistes destaca la construcció d’un 
túnel ferroviari de gairebé 4 quilò-
metres que permeti el soterrament 
de la línia convencional, 1.300 dels 
quals s’executaran amb tuneladora 
i la resta, amb pantalles. Es preveu 
la construcció d’una nova estació 

de l’L2 i fer un encreuament de vies 
a diferent nivell entre les línies de 
Portbou i de Manresa, a l’alçada de 
Vallbona, amb l’objectiu que aquest 
última pugui circular en el futur per 
l’estació de la Sagrera. Mentre durin 
les obres, el projecte preveu establir 
desviaments ferroviaris provisionals 
a Montcada, per no interrompre el 
servei cara els usuaris | SD

El projecte busca minimitzar l’impacte de les obres

La Biblioteca de 
Can Sant Joan, 
tancada durant 
una setmana

La Biblioteca de Can Sant Joan ha 
estat tancada del 18 al 25 de ge·
ner, per decisió de l’Ajuntament, 
per la caiguda de part del sostre 
de la porteria del número 45 del 
carrer Turó. Justament al pis su·
perior d’on va ocórrer el despre·
niment hi ha la zona infantil de 
l’equipament cultural, que ocupa 
la primera planta de l’immoble. 
Per precaució i fins constatar que 
l’estructura de l’edifici no estava 
afectada, l’equipament s’ha ma·
nitingut uns dies tancat. Ara els 
tècnics municipals estan investi·
gant els motius pels quals es va 
produir l’incident, que només va 
causar danys materials.

Els fets. La tarda del 18 de gener 
els veïns van alertar la Policia Local 
perquè havia caigut part del sostre. 
Els agents, per motius de seguretat, 
van desallotjar la Biblioteca i van 
cridar els Bombers, que van con·
cloure que, a priori, la situació no 
presentava gravetat, el mateix dic·
tamen de la cap del servei de pro·
jectes i obres municipals, que s’hi 
va personar al lloc dels fets.

Silvia Díaz | Can Sant Joan
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La unitat ha fet en 
dos mesos més de 
340 intervencions

Els sis agents que formen part 
de la unitat de proximitat han 
fet més de 340 intervencions en 
poc més de dos mesos, arran pe·
ticions ciutadanes recollides per·
sonalment o a través del telèfon 
(618 305 377) i el correu pproxi-
mitat@montcada.org. El balanç que 
fa el cos des de l’entrada en fun·
cionament del servei, a principi 
del mes de novembre, és força 
satisfactori ja que ha permès es·
tablir un contacte directe amb la 
ciutadania i també amb els agents 
socials. 

Representants de la unitat estan 
fent tasques de policia comunità·
ria reunint·se amb entitats, asso·
ciacions veïnals, direccions i AM·
PA de centres educatius, comer·
ciants… “Aquestes trobades ens 
estan permetent conèixer tant 
els representants com les de-
mandes de cada barri”, explica 
el caporal del servei de proximi·

tat, Francisco Calvo. En general, 
la percepció de la Policia Local 
és que la resposta ciudadana al 
nou servei és força satisfactòria. 
“Òbviament, els veïns voldrien 
més presència d’agents al car-
rer, perquè el territori a cobrir 
és molt ampli, però amb els re-
cursos de què disposem, ara no 
és possible”, apunta el cap de la 
Policia Local, Antonio Franco.

Camps d’actuació. Els àmbits en 
què la unitat de proximitat està 
incidint són diversos i abasten 
des de la canalització de queixes 
fins a la mediació en la resolució 
de conflictes passant correccions 
de deficiències en la via pública. 
Per poder donar resposta a molts 
d’aquests tràmits és necessari que 
hi hagi una bona col·laboració in·
terdepartamental. “Estem molt 
satisfets de com s’està articulant 
el treball intern amb totes les 
regidories, especialment amb 
Serveis Municipals i Serveis So-
cials”, explica Calvo. La incorpo·
ració d’un sistema informàtic que 
agiliti els procediments i faciliti el 
treball dels agents és precisament 
un dels objectius previstos per a 
aquest nou exercici.
La unitat de proximitat actua tant 
a petició dels ciutadans com per 

iniciativa pròpia. Per exemple, a 
Mas Rampinyo, ha promogut la 
creació de places d’aparcament 
a la carretera de Ripollet en el 
tram edificat entre Beat Oriol 
i el passatge Almansur. També 
s’han habilitat 3 noves zones de 
càrrega i descàrrega a Can Sant 
Joan, atenent la demanda de l’As·
sociació de Comerciants del barri 
i, en breu, es faran xerrades als 
IES adreçades a alumnes d’ESO 
per promoure conductes cíviques 
i prevenir conflictes.

El servei està tenint una bona acceptació al municipi

Pilar Abián | Redacció

PoLiciA dE ProXiMitAt
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La vocació de la unitat de proximi-
tat és més informativa que no pas 
sancionadora, per això les denúnci-
es tramitades no són significatives. 
“Volem reconduir conductes, no 
pas sancionar”, apunta Calvo. “Al-
gunes actuacions tenen una inci-
dència col·lectiva i d’altres són més 
particulars, com el cas d’un veí de 
Can Cuiàs discapacitat que havia 

denunciat en diverses ocasions que 
aparcaven a la seva plaça tot i es-
tar senyalitzada; ara hem fet que 
es repassi la pintura i el problema 
ha quedat resolt”, explica el caporal, 
tot destacant la tasca que s’està fent 
en col·laboració amb Serveis Socials, 
quant a l’assistència a la gent gran, 
intervenint en casos de maltracta-
ments a menors o d’absentisme es-

colar i amb Salut Pública i Consum,  
en l’àmbit de tinença responsable 
d’animals. També amb el sector del 
comerç s’ha establert canal de co-
municació més directe i els agents, 
que han col·laborat amb els Mossos 
en la campanya de Nadal, han reco-
llit propostes en la línia de millorar la 
seguretat en alguns dels carrers més 
comercials | PA

L’objectiu dels agents és reconduir conductes, més que no pas sancionar

Una de les principals 
funcions de la unitat és 
l’acció comunitària, fent 
xarxa de contactes amb 
els agents socials

Un dels agents de la unitat de proximitat, en una xerrada organitzada per a infants de P4 del CEIP Elvira Cuyàs

> lES INTERvENCIONS EN XIFRES
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El projecte més ambiciós és la creació 
de carrils bici per tot el municipi

Al tancament d’aquesta edició, 
els grups municipals debatien 
en el Ple de gener –previst per al 
dia 28– els 17 projectes elaborats 
per l’Ajuntament per optar al fi·
nançament del Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOLS), que destina a Montca·
da una partida de 3,5 milions. En 
aquesta convocatòria, l’Estat reque·
reix que les actuacions promogu·
des des dels ajuntaments tinguin 
relació amb les noves tecnologies, 
el medi ambient i l’estalvi ener·
gètic, la millora dels edificis patri·
monials i el foment de l’ocupació i 
l’economia. Les propostes, que han 
d’arribar a Madrid abans del 2 de 
febrer, es van presentar als grups en 
l’oposició el 22 de gener. 
“Amb aquest finançament po-
drem portar a terme importants 
projectes que, per manca de 
pressupost, no havíem concre-
tat encara”, ha destacat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC).

Territori. Les actuacions de l’Àrea 
de Política Territorial copen bona 
part del pressupost –un total de 
2.265.000 euros– i el projecte més 
destacat és la creació d’una xarxa 
de carrils per anar en bicicleta a la 
majoria de barris i equipaments pú·
blics, quantificat en 500.000 euros. 
La resta de propostes són la refor·
ma del Casal de la Mina (439.440 
euros), la rehabilitació del Gran 

Casino de Terra Nostra (382.045 
euros), el llac perimetral del parc de 
la Llacuna (286.534 euros), la recu·
peració i ordenació de l’espai fo·
restal de la Font del Tort (280.347 
euros), la millora del col·lector del 
rec de Can Rata (200.745 euros), 
foment del compostatge (10.000 
euros) i l’adequació d’un local al 
Centre Comercial El Punt per a jo·
ves emprenedors (5.958 euros). 

També s’inclouen intervencions a 
centres educatius i espais esportius. 
Al CEIP Font Freda es milloraran 
la pista esportiva (38.543 euros) 
i la calefacció del gimnàs (13.225 
euros). També hi haurà una inter·
venció a la pista del parc del Turó 
Blau de Can Cuiàs (29.603 euros) 
i s’instal·laran mosquiteres a tots 
els col·legis i escoles bressol pú·
bliques (78.549 euros).

Montcada presentarà un total de 17 actuacions a Madrid, promogudes per les àrees interna, de Territori i Social

Silvia Díaz | Redacció

FoNS EStAtALS 2010
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En el marc dels FEOLS l’Ajuntament destinarà diners a millorar el manteniment del llac perimetral del parc de la Llacuna 

 

Pel que fa a la modernització de 
l’administració i el foment de les 
noves tecnologies, l’Àrea Interna 
ha promogut cinc iniciatives, amb 
un pressupost total de 556.000 
euros. “Farem una important 
inversió en infraestructures in-
formàtiques i noves tecnologies 
que es traduirà en un guany en 
l’eficàcia del servei vers la ciuta-
dania”, ha destacat l’alcalde. Les 
propostes són el pla de modernit-
zació de la Policia Local (140.000 
euros), la virtualització dels sis-
temes d’informació centrals de 
l’Ajuntament (134.000 euros), el 
projecte de connexió Wimax entre 
diferents edificis municipals i la 
dotació de cobertura de Wifi gra-
tuïta als espais públics (128.000 
euros), la gestió d’incidències 
(90.000 euros) i una iniciativa 
de gestió documental i signatura 
electrònica (74.000 euros). 

Àmbit social. Per concedir el 
FEOLS, l’Estat obliga els consisto-
ris a reservar un part dels diners 
a despesa social. En el cas de 
Montcada, es destinaran 709.522 
euros que es repartiran de la ma-
nera següent: atenció domiciliària 
(250.000 euros), gestió de les es-
coles bressol municipals (260.350 
euros), organització i gestió dels 
casals infantils (101.172 euros), al  
Casal d’Estiu 2010 (50.000 eu-
ros) i al servei de teleassistència 
(48.000 euros) | SD

Actuacions socials i de 
noves tecnologies
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‘Montcada Decideix’, el col·lectiu 
que organitzarà la consulta sobre 
la independència de Catalunya al 
municipi, s’ha constituït formal·
ment i ha començat a treballar 
cara la convocatòria que la Coor·
dinadora Nacional per la Indepen·
dència celebrarà el 25 d’abril, tot i 
que la data encara no és definitiva. 
L’assemblea, reunida el 18 de ge·
ner a l’Abi, va triar les persones 
que s’encarreguen de les diferents 
comissions que organitzaran la 
consulta –campanya, comunicació, 
informàtica...– i que han començat 
a treballar per demanar la partici·
pació als barris “El nostre objectiu 
és que la gent participi i mostri 
el seu posicionament sobre la in-
dependència de Catalunya, ja si-
gui sí o no”, ha explicat Josep M. 
Gómez, el portaveu de ‘Montcada 
Decideix’. 
El 9 de febrer tindrà lloc una nova 
trobada dels membres de la co·
ordinadora, a les 20.30h, a l’Abi 
(Colon, 5). El col·lectiu ha habilitat 
el correu electrònic montcadaireixac-

decideix@gmail.com, al qual es po·
den adreçar tothom interessat en 
la iniciativa, i ha obert un grup 
a la xarxa social Facebook, que 
compta ja amb gairebé 150 agre·
gats. La comissió local compta 
amb l’aixopluc de la Coordina·
dora Nacional, que marca els 
passos a fer per tal de celebrar 
les consultes. 
  
Un nou procés. Amb la indepen·
dència de Catalunya, el col·lectiu 
ha obert un debat sobre les con·
sultes populars “per promoure la 

democràcia participativa i que 
la ciutadania pugui opinar so-
bre temes concrets”, explica Gó·
mez. El dia de la consulta sobre la 
independència, els votants hauran 
de respondre la pregunta: “Està 
d’acord que la nació catalana esde·
vingui un estat de dret, indepen·
dent, democràtic i social, integrat 
a la Unió Europea?” i podran op·
tar entre el si, el no, l’abstenció o 
el vot en blanc. Hi podran votar 
els majors de 16 anys residents 
al municipi, incloent la població 
immigrant.   
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‘Montcada Decideix’ es crea per 
organitzar la consulta al municipi
El col·lectiu resta obert a la participació de més persones interessades en la iniciativa

Silvia Díaz | Montcada

L’assemblea, reunida el 18 de gener a l’Abi, va triar les persones que formen les comissions

iNdEPENdÈNciA dE cAtALUNYA

Les agrupacions de CiU de 
Montcada, Ripollet i Cerdanyola 
s’han afegit a la campanya nacio·
nal ‘Catalunya perd el tren’, amb 
la qual denuncien “el traspàs 
insuficient” de Rodalies. El 20 
de gener, els portaveus de les tres 
formacions –Joan Carles Paredes 
(Montcada), Xa vier Peñarando 
(Ripollet) i Consol Pla (Cerdanyo·
la)– van repartir targetons de la 
campanya als usuaris de l’estació 
de Cerdanyola. “Volem que el 
traspàs sigui real i que des de 
Catalunya poguem decidir so-
bre la xarxa ferroviària”, va des·
tacar Paredes.

Silvia Díaz | Redacció

CiU de Montcada 
exigeix millores 
en el traspàs de 
Rodalies Renfe

Silvia Díaz | Redacció

Nuet, escollit 
nou secretari 
general del pCC

Nuet, durant el 12è Congrés del PCC
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El Partit dels Comunistes de 
Catalunya (PCC) va escollir el 
montcadenc Joan Josep Nuet 
com a nou secretari general du·
rant la celebració del 12è Con·
grés del partit, celebrat els dies 
23 i 24 de gener a Barcelona. 
Nuet, que forma part del PCC 
fa 24 anys, substitueix en aquest 
càrrec Marià Pere. En el seu pri·
mer discurs com a nou secretari 
general dels comunistes catalans, 
Nuet va fer una crida als movi·
ments veïnal, solidari, estudian·
til i sindical per “continuar sent 
el motor dels canvis socials”. 
Nuet és senador de l’Entesa Ca·
talana de Progrés a Madrid –per 
EUiA– i coordinador de l’Àrea 
Interna d’Izquierda Unida (IU).

08

X. Peñarando, C. Pla i J.C. Paredes (dreta)
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Nou cotxes van cremar la matinada del 28 de gener a l’aparcament sota 
l’autopista C-33, al Pla d’en Coll, per causes que en el moment de tancar 
aquesta edició encara es desconeixen. Dues dotacions dels Bombers 
van treballar en les tasques d’extinció del foc, del qual es va rebre l’avís a 
les 3.30h. L’incendi va cremar totalment tres vehicles i parcialment altres 
sis. “He arribat aquest matí a dos quarts de vuit i m’he trobat el cotxe 
totalment cremat; el sentiment és d’impotència i sobretot quan saps 
que l’assegurança no arribarà a cobrir el cost del vehicle”, va explicar 
Francisco Borrego, un dels afectats | SD

> Tres cotxes calcinats sota l’autopista C-33

L’Adif ha enllestit les obres de condicionament de l’entorn de l’estació 
de Renfe de Montcada–Ripollet (imatge), a Mas Rampinyo. L’actuació, 
que ha costat més de 50.000 euros, ha consistit en la construcció 
d’una escala i d’una rampa per a persones amb mobilitat reduïda. L’ac-
cés es troba a la confluència dels carrers Marià Fortuny i Salvador Dalí. 
Properament s’executarà una segona fase dels treballs, que consistirà 
en l’ajardinament de la zona | PA

> Millores a l’estació de Mas Rampinyo
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c-17

El trànsit es desviarà la nit del 30 de gener en ambdós sentits 

Instal·lació del nou pont 
per a vianants sobre el vial

El 30 de gener està previst que 
s’instal·li l’estructura metàl·lica 
de la nova passarel·la sobre la 
C·17, a l’alçada de la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra, al Pla 
d’en Coll. La col·locació del pont 
obligarà a desviar, durant la nit 
del 29, tot el trànsit que circu·
li per l’interior de la carretera. 
Així, els vehicles que vagin en 
sentit Barcelona hauran de diri·
gir·se per la sortida de la C·17 a 
Mas Rampinyo i continuar per 
l’avinguda Catalunya i el car·
rer Carrerada fins retornar a la 
carretera un cop passat el pont 

de la línia de Vic. D’altra banda, 
els vehicles que circulin en sentit 
Vic s’hauran de desviar per la 
sortida de l’autovia a Can Tapio·
les i continuar per plaça Espanya 
i pels carrers Pla de Matabous, 
Segre (que serà de sentit únic), 
Gaià i Torrent de Can Payàs fins 
arribar un altre cop a Pla de Ma·
tabous on s’incorporaran, final·
ment, a la carretera nacional. 
La nova passarel·la de vianants 
té 46 metres de llargada i una 
amplada de 3,2 metres, és per a 
ús exclusiu de vianants i bicicle·
tes i comptarà amb dos ascensors 
adaptats per evitar les escales.

Pilar Abián | Redacció
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La passarel·la serà d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes i comptarà amb dos ascensors

Aparcament provisional al carrer 
Montiu per pal·liar la manca de places
El pàrquing públic serà obert mentre els carrers Generalitat i Guadiana estiguin en obres

L’aparcament provisional del 
carrer Major, cantonada amb 
Generalitat, està operatiu des del 
passat 23 de gener amb 21 places 
disponibles. L’espai, que ha estat 
cedit a l’Ajuntament per l’empre·
sa Tort fins al mes de juny, pal·
liarà la manca d’aparcament en 
el sector agreujada per les obres 
del carrer Generalitat i l’execució 
al carrer Guadiana d’un pou de 
ventilació de la Línia d’Alta Ve·
locitat. Els vehicles hi han d’ac·
cedir des del carrer Montiu que 
ha passat a ser de doble sentit 
des de la cantonada amb Boga·
tell. També és d’entrada i sortida 
el tram del carrer Colon que va 
de Bogatell a l’estació de França 
i així es mantindrà fins que no 
acabin les obres de Generalitat, 
que duraran aproximadament 
tres mesos.

Obres recepcionades. Totes les 
actuacions que s’han fet en el 
marc dels Fons Estatals d’Inver·
sió Local (FEIL) –carrers Major, 

Lleida i Alzina i la rotonda de la 
carretera de la Roca– ja han es·
tat oficialment recepcionades, tot 
i que en alguns casos resten per 
fer petites actuacions. El carrer 
Major, per exemple, no s’obrirà 
al trànsit fins a mitjan de febrer i 
l’escultura ‘La Força de la terra’, 
del mestre artesà Luis Barbosa, 
no es tornarà a instal·lar a la pla·

ça de l’Església fins que no s’hagi 
restaurat. 
Al carrer Alzina, en el moment 
de tancar aquesta edició s’estava 
acabant d’enllestir l’enllumenat 
públic i restarà pendent la con·
nexió de cada parcel·la a la nova 
xarxa soterrada, un tràmit que 
ha de gestionar i sufragar cadas·
cun dels propietaris.

Pilar Abián | Montcada
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L’entrada i sortida a l’aparcament es fa des del carrer Montiu que, en l’últim tram, és de doble sentit

oBrES FoNS FEiL
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La direcció de l’empresa va convidar l’alcalde a la inauguració de les noves instal·lacions

 

L’Ajuntament i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell han acordat establir un 
conveni de col·laboració que inclogui accions adreçades a donar suport i 
impuls a la millora de la competitivitat, a la creació d’empreses i a la dinamit-
zació del teixit empresarial local de diferents sectors productius, no només 
el metal·lúrgic. L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga (PSC), i 
el regidor de Promoció Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU), es van reunir 
aquest mes a l’Ajuntament amb la nova junta del Centre, que presideix Sofia 
Gabarró, i amb el director de l’organisme, Gabriel Torras | PA

> Col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic

La química Daicolorchem, coneguda amb l’antic nom d’Intorsa, ja està 
pràcticament desmantellada –imatge superior. La firma, que es va establir 
a Montcada als anys 40, va tancar portes el 30 de juny passat. A partir 
d’ara, els propietaris del solar hauran de promoure un Pla de Reforma 
Interior per definir el futur de l’espai, tipificat tant d’ús residencial com 
d’equipaments. La voluntat del consistori i que ha traslladat als propietaris 
és que l’espai s’incorpori al parc de les Aigües, tot i que fins al moment no 
s’ha arribat a cap acord definitiu | PA

> Desaparició de l’antiga fàbrica Intorsa

L’empresa es dedica a la distribució de dolços i fruits secs

El grup golodís estrena 
un període d’expansió

El grup Golodís, dedicat a la dis·
tribució de llaminadures i fruits 
secs i que aglutina la filial Saco·
bi, ha estrenat nova seu al polí·
gon Coll de Montcada, a Terra 
Nostra, amb 4.000 m2, en substi·
tució de la que ocupava fins ara 
al mateix sector industrial des 
de l’any 1998. La companyia 
Golodís té més de 240 treballa·
dors i a les noves instal·lacions 
aglutinarà també les oficines i 
el magatzem logístic que té a 
Mollet. L’alcalde, César Arriza·
balaga (PSC), i el president de la 
companyia, Florentino Florencio, 

van fer l’acte simbòlic del tall de 
cinta el passat 15 de gener. En 
el torn de parlaments, Florencio 
va reconèixer la importància de 
la posada en marxa de la nova 
seu que permetrà afrontar amb 
garanties el creixement de l’em·
presa: “Aquesta nova seu re-
presenta la culminació d’un 
llarg trajecte i molt d’esforç”. 
Arrizabalaga va lloar l’aposta de 
la companyia en moments incerts 
de l’economica global: “L’ampli-
ació d’una empresa sempre és 
una molt bona notícia, però es-
pecialment en èpoques de crisi 
com la que vivim”, ha afegit.

Lluís Maldonado | Terra Nostra
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Visualitzar la importància de les 
empreses que fonamenten la seva 
economia en la inserció de perso·
nes en risc d’exclusió social va ser 
l’objectiu de la jornada que la Ge·
neralitat, amb el suport de l’Ajunta·
ment, va organitzar el 28 de gener 
a la Casa de la Vila. Empreses del 
Vallès dedicades a les economies 
socials i solidàries van mostrar la 
seva experiència, entre elles, An·
dròmines i la Fundació Engrunes, 
que tenen seu a Montcada.  
“Aquestes empreses són fona-
mentals en el model d’economia 
que volem impulsar, basat en la 
racionalitat i en la participació 
dels més afectats per la crisi”, va 
dir la secretària general de Políti·
ques d’Igualtat, Sara Berbel, durant 
la inauguració de les jornades, junt 
amb la regidora de Dona i Igualtat, 
M. Teresa Gallego (PSC). L’edil va 
lloar la tasca de les empreses locals 
que fan servir aquest sistema. 
En el marc de la jornada, Engru·
nes va presentar el llibre Un nom 
propi contra la pobresa.

SEctorS AMB ProJEcció

La generalitat diu que les empreses 
socials són el futur de l’economia
Engrunes i andròmines presenten la seva experiència en unes jornades fetes a la casa de la Vila

Silvia Díaz | Montcada

> Assessorament financer per a comerciants 
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L’empresa dedicada a la prestació de serveis de direcció financera External 
Financial Management (EFM) ha arribat a un acord amb Montcada Centre 
Comerç (MCC) per oferir un servei d’assessorament en direcció financera 
als seus associats. Gràcies a aquest conveni, petites empreses i microem-
preses adscrites a l’MCC tenen l’oportunitat d’accedir a una consultoria 
professional en direcció financera, que els permetrà ser més competitives 
i eficients en l’administració dels seus recursos. L’acord inclou una prime-
ra consulta gratuïta amb els assessors d’EFM per exposar les necessitats 
particulars del negoci. Les empreses interessades poden, aleshores, con-
tractar un servei integral d’assessorament o bé un servei puntual. Els co-
merciants també podran participar als seminaris sobre diferents aspectes 
relacionats amb la direcció financera que s’impartiran al llarg de l’any | PA

Sara Berbel (esquerra) i la regidora M. Teresa Gallego, en la presentació de les jornades



111a quinzena | Febrer 2010 Notícies

SErvEiS MUNiciPALS

Les dades de l’ajuntament mostren un sensible increment de la recollida selectiva

Les tones de rebuig baixen però encara 
continua sent el residu majoritari

La conjuntura de crisi es nota fins 
i tot als residus. “Hem percebut 
menys consum i penso que 
això s’ha traduït en una rebai-
xa considerable del rebuig”, ha 
apuntat el regidor de Serveis Mu·
nicipals, Sergio Hermoso (PSC), 
davant les dades sobre recollida 
de residus de Montcada i Reixac 
del 2009, facilitades per l’empresa 
adjudicatària del servei, Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC). Montcada, segons la in·
formació, va produir un total de 
12.503 tones al llarg del 2009, 
292 menys que l’any anterior. 
L’edil s’ha mostrat, en general, 
satisfet amb els resultats, però ha 
reconegut que hi ha una assigna·
tura pendent, els voluminosos. 
“De les 462 tones de mobles 
que hem recollit, només un 
15% s’ha fet a través de tru-
cades a la Brigada, la resta ha 
aparegut abandonada al car-
rer”, ha explicat Hermoso. Ser·
veis Municipals té previst posar 

en marxa aquest any una campa·
nya de conscienciació respecte els 
voluminosos i ha recordat que el 
servei de recollida de mobles és 
gratuït i funciona de dilluns a di·
vendres, de 8 a 13h. Les perso·
nes que necessitin aquest dispo·
sitiu han de trucar per demanar 
dia i hora als telèfons 935 642 
815 o 935 642 592.

Per fraccions. Una de les dades 
destacades és l’increment de la 
recollida selectiva, que arriba a 
les 3.802 tones, 224 més que en 
l’exercici anterior. Les fraccions 
orgànica, paper i cartró, vidre 
i envasos representen un 30% 
del total de residus urbans. Dels 
contenidors de matèria orgànica 

(marró) es van recollir 2.091 to·
nes, 138 més que al 2008 i 329 
més que al 2007. 
Les dades de cartró i paper (con·
tenidor blau) són molt semblants 
a les de l’any anterior, amb 832 
tones (6 menys). D’envasos 
(contenidor groc) se’n van reco·
llir 463. És la fracció que propor·
cionalment augmenta més: 81 
tones més que al 2008 i 199 més 
que les que es van quantificar al 
2007.
La recollida de vidre (contenidor 
verd clar) també continua  aug·
mentant. L’any passat s’hi van 
recollir 416 tones, 11 més que 
al 2008 i 17 més que l’anterior. 
La fracció de resta (contenidor 
verd fosc), que haurien de con·
formar únicament els residus 
no reciclables, continua sent la 
més nombrosa, amb 8.701 tones 
recollides l’any 2009, però s’ha 
reduït considerablement durant 
els darrers dos anys: 516 tones 
menys respecte al 2008 i 892 res·
pecte al 2007.

Silvia Díaz | Redacció

“La gent fa servir poc 
el servei de recollida 
de mobles i els deixa 
al carrer sense avisar”, 
lamenta Hermoso
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2008  2009

12.795  12.503   - 2,5%
3.578  3.802     + 7,2%

842  832       - 1,5%  

405  416           + 3%

382  463        + 14%

1.953  2.091        + 7%

9.217  8.701         - 6%
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La Regidoria d’Educació i les 
direccions dels centres educa·
tius han consensuat un projecte 
per redistribuir la matrícula amb 
l’objectiu que a totes les escoles hi 
hagi presència d’infants amb ne·
cessitats específiques. Sota aquesta 
denominació s’inclouen situacions 
diverses com nens i nenes de fa·
mílies desestructurades, amb pocs 
recursos econòmics o nouvinguts 
que no coneixen l’idioma. “Hem 
aconseguit el compromís de tots 
els centres per treballar amb in-
fants en aquestes situacions”, ha 
explicat la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC). Per llei, cada 
centre ha de tenir dues places per 
a aquest àmbit i el projecte aprovat  
amplia les reserves.

Els col·legis i els serveis educatius i 
socials de l’Ajuntament i de la Ge·
neralitat treballaran amb les famílies 
d’aquests infants per tal d’explicar 
el projecte, tot i que la decisió defi·
nitiva sobre l’escolarització la pren·
dran els pares.
La iniciativa arriba amb motiu de 
la preinscripció als centres educa·
tius de primària i secundària, que 

anirà del 2 al 12 de febrer. El De·
partament d’Educació de la Gene·
ralitat ha avançat la data respecte 
anys anteriors per les novetats que 
introduirà el curs vinent –l’inici de 
les classes a principi de setembre i 
la incorporació d’una setmana de 
vacances al febrer. 
Les dades provisionals de què dis·
posa l’Ajuntament indiquen que a 
P·3 començaran el curs 435 alum·
nes i a primer d’ESO, 325. La Ge·
neralitat manté el compromís de 
donar els mateixos punts als alum·
nes de Can Cuiàs que s’escolaritzin 
a Montcada o a centres de Ciutat 
Meridiana. Els col·legis concer·
tats continuen sent de zona única. 
“A secundària cobrirem la de-
manda amb l’oferta actual i a 
P-3 necessitem obrir una nova 
línia, que s’oferta al CEIP Mas 
Rampinyo”, ha apuntat Rivas. 
D’altra banda, les visites als centres 
educatius acaben el 30 de gener al 
CEIP El Turó (11 a 12h) i al col·legi 
Sagrat Cor (11 a 13h). El mateix 
dia, a les 12h, tindrà lloc la inaugu·
ració de l’Escola Bressol Municipal 
Can Casamada (Montiu, 5). 

IES Miró. Rivas ha avançat que 
l’Ajuntament, la direcció i l’AMPA 
de l’IES Montserrat Miró han re·
près el contacte per tal de fer accions 
per reclamar de nou a la Generalitat 
la construcció del nou equipament. 
A nivell de tràmits, al tancament 
d’aquesta edició, el Ple de gener 
passava a aprovació la desestima·

ció de l’al·legació que el col·lectiu 
de veïns del passatge de la Costa 
Brava –contrari a l’emplaçament  
del futur IES, la zona d’atletisme 
del Pla d’en Coll– va presentar 
contra la cessió dels terrenys al De·
partament d’Educació feta al Ple 
de novembre del 2009. La sessió 
va aprovar cedir una parcel·la del 
Camí de la Font Freda de 7.000 
m2, una superfície inferior a la 
de l’espai escollit inicialment, de 
9.000 m2, la cessió del qual es va 
aprovar al 2008. La reducció s’ha 
fet a requeriment de la Generalitat 
perquè una part dels terrenys està 
afectada per carreteres.

Societat
laveu.cat/societat

AJUT pER A HAITÍ
L’Ajuntament i les entitats 
fan accions de suport 
als damnificats

TREBALL-ESCOLA
El programa de pràctiques a 
empreses arriba a la tercera 
edició i acull gairebé 50 joves

pàg. 15 pàg. 17

PrEiNScriPció

Silvia Díaz | Redacció

Els centres educatius reservaran més places 
per a infants amb necessitats específiques
La decisió l’han pres conjuntament l’ajuntament i les direccions de les escoles amb la voluntat de promoure l’equilibri entre centres

La jornada de portes obertes al CEIP Mas Rampinyo va ser tot un èxit. El centre, situat al sector de Mas Duran, oferta una tercera línia de P-3

Cara la preinscripció, 
la demanda inicial 
de places és de 435 
alumnes a P-3 i de 325 
a primer d’ESO
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 Reivindicació de l’educació compartida a secundària 
La família de Luis Pablo Jimé-
nez ha dut a terme una cam-
panya d’adhesions per reclamar 
al Departament d’Educació que 
aquest infant pugui mantenir 
el curs 2010-2011 un model 
d’escolarització compartida entre 
el col·legi d’educació especial Fàsia 
Sarrià de Barcelona i un IES de la 
localitat, seguint la línia del que fa 
actualment a primària, on realitza 
part de l’horari i activitats extraes-
colars al CEIP Reixac. La petició, 
inicialment rebutjada per l’EAP 

(l’equip d’assessorament i orienta-
ció psicopedagògic) argumentat el 
grau de discapacitat intel·lectual de 
l’alumne, sembla que finalment ha 
estat acceptada per la delegació 
territorial d’Ensenyament. Els pares 
han rebut, de moment, la confirma-
ció de l’administració via telefònica i 
esperen rebre la ratificació per escrit. 
La família de Luis Pablo ha rebut el 
suport d’Adimir i de diverses AMPA 
que han fet una carta d’adhesió a la 
seva demanda d’educació compar-
tida també a secundària | PA
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Un total de 949 persones s’ha 
vacunat als centres de salut de 
Montcada contra la grip A, un 
22% de la població de risc, que 
pujava a 4.270 persones. Dins 
d’aquest total, només 9 vacunes 
corresponen a embarassades. El 
tractament s’ha impartit a les per·
sones que el tenien recomanat, 
com les embarassades –en una 
versió diferent a la de la resta 
d’usuaris– els malalts crònics amb 
patologies pulmonars, cardiovas·
culars, anèmies, afectacions del 
fetge o els obesos mòrbids. Tam·
bé estava adreçat al personal mè·
dic, els cossos de seguretat i els 
treballadors de residències i altres 
centres assistencials. 
Segons la informació recollida 
al Pla d’Informació de les In·
feccions Respiratòries Agudes 
a Catalunya –que depèn de la 
Generalitat–, l’activitat del virus 
de la grip A mostra actualment  
una intensitat baixa i per sota 
del llindar epidèmic. La taxa 
d’incidència de síndromes gripals 
registrades per la xarxa és de 59 
per cada 100.000 habitants.

Silvia Díaz | Redacció

Només un 20% 
de la població 
de risc es tracta 
contra la grip A

Els responsables del departament reconeixen que hi ha deficiències organitzatives però diuen que el personal és l’adequat

CatSalut es compromet a millorar 
el servei sanitari als ambulatoris

El nombre de pacients per metge 
a Montcada i Reixac està per sota 
de la mitjana d’altres municipis de 
Catalunya i de les ràtios que marca 
el departament de Salut de la Ge·
neralitat. Segons les dades oficials,  
els 21 metges de família que hi ha 
als dos centres sanitaris tenen assig·
nats una mitjana de 1240 pacients, 
per sota dels 1500 que determinen 
les directrius sanitàries.  Aquestes 
dades es contradiuen amb una de 
les queixes principals dels veïns: 
la dificultat per ser atesos pel seu 
metge de capçalera en un termini 
de temps raonable. 

Queixes veïnals. Aquesta contra·
dicció va quedar palesa a la reunió 
que va fer el 27 de gener la Regido·
ria de Salut Pública amb l’objectiu 
que CatSAlut donés resposta a les 
queixes sobre el funcionament dels 
ambulatoris que la FAVMiR va fer 
arribar al govern fa nou mesos. A 
la reunió, feta a la Casa de la Vila, 

van assistir per part del CatSalut 
del sector sanitari del Vallès Occi·
dental Est, Joan Parellada i Òscar 
Solans; el coordinador dels CAPs 
locals, Miquel Barbany i l’adjunta 
de direcció del CAP de Montcada 
centre, Núria Fauria. També va ser·
hi present la regidora de Salut Pú·
blica, M. Carmen González (CiU). 
El secretari de la FAVMiR, Jaime 
Imbernón, no entén que “tenint 

més metges que altres municipis, 
hi hagi un servei tan deficient”. 
Barbany va reconéixer que alguns 
professionals tenen una sobrecàr·
rega de feina respecte uns altres i 
això suposa que tinguin més temps 
de demora. “Un dels objectius és 
equiparar les càrregues, però és 
complicat perquè la gent és reà-
cia a canviar de professional”, 
ha indicat. El CatSalut també està 

treballant per desburocratitzar les 
consultes. “Els metges dediquen 
el 20% de la seva activitat diària 
a fer paperassa i això aviat  can-
viarà”, va dir Solans. Parellada 
considera que darrera les queixes 
veïnals, “hi ha problemes de ti-
pus organitzatiu que s’intenta-
ran corregir” i ha anunciat que a 
partir de març Montcada quedarà 
integrada al Vallès Occidental Est, 
tot i que els centres de referència 
per als especialistes continuaran 
sent Sant Andreu i Vall d’Hebron, 
fins que estigui construït l’Hospital 
Ernest Lluch. González considera 
més lògic que Montcada estigui 
vinculada a municipis com Cer·
danyola i Ripollet “amb els quals 
té més elements en comú”. La 
FAVMiR  recomana als usuaris 
dels ambulatoris que formalitzin 
una reclamació oficial cada vegada 
que no siguin atesos correctament 
i facin arribar·ne una còpia a l’as·
sociació de veïns del seu barri o a 
la federació.

Laura Grau | Montcada

rESPoStA A LES QUEiXES vEÏNALS
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Els responsables del CatSalut del Vallès Occidental Est van prendre nota de les queixes veïnals
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Fer visible públicament que les 
dones han contribuït de mane·
ra fonamental a l’evolució de 
la societat i també visualitzar 
els canvis provocats pel pas del 
temps és l’objectiu de l’exposició 
Dones d’ahir, dones d’avui, que 
està elaborant la Regidoria de 
Dona i Igualtat. Per fer·la pos·
sible, l’Ajuntament demana la 
col·laboració de tothom que pu·
gui aportar fotografies que mos·
trin les dones en situacions de la 
vida quotidiana –la llar, la feina, 
la família, el vestit, la parella o el 
temps lliure– i també en àmbits 
com l’educació, la política, la sa·
nitat i el treball, entre d’altres as·
pectes. Les persones interessades 
a participar es podran adreçar 
fins a final de febrer a l’Oficina 
d’Atenció a la Dona o trucar al 
telèfon 935 651 122.  
D’altra banda, Dona i Igualtat 
posa en marxa el 10 de febrer 
el cicle de xerrades El cafè de les 
dones amb una conferència sobre 
la recerca de feina i la creació de 
llocs de treball, que tindrà lloc a la 
Casa de la Vila (17h).

Silvia Díaz | Redacció

Col·laboració 
ciutadana per 
elaborar una 
exposició

El servei ha atès prop de 300 usuàries al llarg del 2009, 
segons es desprèn de la memòria que ha fet el departament

L’OAD es consolida 
com a referent per a 
les dones del municipi

L’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) de Montcada i Reixac 
s’està consolidant com a referèn·
cia per a aquest col·lectiu, segons 
conclou la Regidoria de Dona i 
Igualtat davant les dades de la me·
mòria 2009 del departament, que 
està situat a la Casa de la Vila. 
Prop de 300 dones van ser ateses 
l’any passat per temes relacionats 
amb aspectes jurídics (41%) –114 
dones– i el major percentatge 
d’atencions va ser per temes de 
separació i divorci (42,5%), se·
guit de casos de maltractaments 
(14,8%) i custòdia/pensió d’ali·
ments (10,6%). El segon servei 
més demandat ha estat la consulta 
de cursos d’informàtica (24,8%), 
mentre que el d’atenció psicològi·
ca va atendre 57 dones, 31 d’elles, 
per primera vegada. 
“L’OAD s’està consolidant com 
a servei municipal clau per a les 

dones i no només en situacions 
problemàtiques; prova d’això 
és la trentena d’activitats que 
hem dut a terme durant tot 
l’any sobre altres àmbits com el 
treball i les noves tecnologies”, 
ha destacat la regidora de Dona i 
Igualtat, M. Teresa Gallego (PSC). 
Les dones que demanen consulta 
a l’OAD tenen majoritàriament 
entre 31 i 40 anys (36,6%), són es·
panyoles (81,5%) i el 48% viu  al 
centre de Montcada, és a dir, que 
la població més propera geogràfi·
cament és la que fa servir més el 
servei. Del total de consultes, el 
56,1% es van fer de forma presen·
cial. 
Pel que fa a actes puntuals, l’ofici·
na ha organitzat al llarg del 2009 
un total de 33 activitats, com ara 
xerrades, debats i cursos de for·
mació, en les que han participat 
882 persones, de les quals 720 ha 
estat dones. 

Silvia Díaz | Montcada

doNA i igUALtAt

Úrsula Santa Cruz, al centre, és la tècnica de l’Oficina d’Atenció a la Dona de Montcada

 Pròxima reunió del Consell Municipal de Dones

El Consell Municipal de Dones es 
reunirà el pròxim 4 de febrer, a les 
19h, a la Casa de la Vila. La Regido-
ria de Dona i Igualtat ha fet una crida 
a la població perquè hi assisteixi. Un 
dels temes més destacats de l’ordre 
del dia és la presentació de les acci-
ons a desenvolupar durant el 2010 
en el marc del segon Pla municipal 

d’Igualtat –que inclou propostes fins 
al 2015. Durant la sessió també es 
parlarà de les activitats que es faran 
a Montcada  i Reixac amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona Treba-
lladora, el 8 de març, i de la propos-
ta de crear un premi per reconèixer 
les iniciatives impulsades per les 
dones del municipi  | SD
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La Regidoria d’Educació enge·
garà el taller de relació familiar 
Anima’t, juga amb ells per a in·
fants entre 18 i 36 mesos el 4 de 
març –la data habitual a les darre·
res edicions ha estat a principi de 
gener– i es torna a oferir al CEIP 
Reixac, de 18 a 19.30h. L’activitat 
consta de 12 sessions, tots els di·
jous fins al 27 de maig,  durant les 
quals, en un clima lúdic i distès, 
els pares i les mares poden parti·
cipar del joc dels fills. Els infants, 
mitjançant l’expressió plàstica, re·
presenten la realitat que els envol·
ta,  aprenen a conèixer el seu cos i 
avançar en el procés d’autonomia 
i creixement. El preu és de 50 
euros per inscripció i les famílies 
que tinguin més d’un fill inscrit al 
taller o bé que n’hagin fet un altre 
durant el curs escolar gaudiran 
d’un 15% de descompte. 

Inscripcions limitades. Les inscrip·
cions són limitades per a un total 
de 15 famílies i s’han de tramitar 
fins al 25 de febrer com a màxim. 
Per reservar plaça es pot anar direc·
tament a la Regidoria d’Educació 
(avinguda de la Unitat, 6), trucar 
al telèfon 935 726 474 o a l’adreça 
electrònica a l’adreça educacio@
montcada.org.

Silvia Díaz | Redacció

Nova edició 
de l’Anima’t
per a nadons
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El consistori ha enviat 6.000 euros al país a través del Fons català de cooperació

tErrAtrÈMoLS A HAitÍ

L’Ajuntament i les entitats engeguen 
campanyes d’ajut als damnificats

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament ha destinat 6.000 
euros com a ajut d’emergència per 
col·laborar amb els damnificats 
pels dos terratrèmols que han sa·
csejat Haití aquest mes de gener. 
Els diners hi arribaran a través  
del Fons Català de Cooperació. 
Per la seva banda, la parròquia 
de Santa Engràcia s’afegeix a la 
campanya de Mans Unides a fa·
vor dels damnificats. Els dies 13 i 
14 de febrer, es farà una col·lecta 
especial a les misses que se cele·
brin al centre, Mas Rampinyo i  
Sant Pere de Reixac. La Penya 
Blanc·i·blava de Montcada també 
ha fet una aportació de 100 euros 
per als damnificats. 

Donacions.  L’assemblea de Creu 
Roja de Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada ha facilitat un número 
de compte de Caixa Catalunya 
(2013 0639 68 63545) per a totes 
aquelles persones interessades a 
ajudar els haitians. En el moment 
de fer l’ingrés, s’ha d’especificar 
que va dirigit als afectats. 

Haití, devastat ara per dos terratrèmols, és un dels països més pobres del planeta

El secretari general de Conver·
gència Democràtica de Catalunya 
(CDC) i candidat a la presidència 
de la Generalitat, Artur Mas, vi·
sita Montcada el 29 de gener, per 
entrevistar·se amb responsables 
d’entitats i empreses socials. Mas 
es reunirà amb Projecte Home, En·
grunes i visitarà el Centre d’Atenció 
Interdisciplinar per a persones dis·
capacitades que Adimir ha posat 
en marxa a les instal·lacions de 
Terra Nostra (Crisantems, sn).  
“Nosaltres estem desvinculats 
de qualsevol opció política, ha 
estat el mateix Mas qui se’ns ha 
adreçat directament”, ha explicat 

Ana Ballesta, portaveu d’Adimir. 
No és el primer cop que l’entitat 
té contactes amb Mas; l’estiu pas·
sat una delegació es va entrevistar 
amb ell per presentar·li el projecte, 
actualment finançat de forma total·
ment privada. 
D’altra banda, l’entrevista que 
l’entitat havia de mantenir amb el 
diputat d’Esquerra Pere Bosch i el 
director general del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania a Bar·
celona, Josep González·Cambray, 
s’ha ajornat, per motius d’agenda, 
al 15 de febrer. A la trobada, que 
tindrà lloc al centre de Terra Nos·
tra, també assistiran dos represen·
tants de l’ICASS.

Silvia Díaz | Redacció

AtENció ALS diScAPAcitAtS

El secretari general de cDc s’entrevista amb diverses entitats socials

Artur Mas visita el Centre 
Interdisciplinar d’Adimir
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Ana Ballesta i Andrés Jiménez (dreta), d’Adimir, amb Artur Mas, aquest estiu

 “Vull tornar a Haití”  A. Moreneo, policia nacional
Antonio Moreneo (imatge), un dels 
agents de la comissaria de la Poli-
cia Nacional que al 2007 va marxar 
a Haití en missió humanitària, ha 
tramitat la sol·licitud per tornar-hi. 
“És difícil que em concedeixin el 
permís perquè ha de passar un any 
i mig abans de poder optar a una 
nova missió però, donades les cir-
cumstàncies, potser m’accepten”, 
diu Moreneo, qui aquests dies viu 
pendent de les notícies que arriben 
del país caribeny. “És desolador 
veure destruït un paisatge que co-
neixes i les tragèdies que viu la po-

blació”, ex-
plica l’agent, 
qui va coinci-
dir dos mesos 
amb la sub-
inspectora de 
policia, Rosa 
Crespo, una de les víctimes espa-
nyoles del terratrèmol. Monereo 
anima la població a col·laborar en 
la mida del possible al poble haitià: 
“És un país molt pobre que ja vi-
via en el desordre, ara amb aquest 
caos, no se’n sortirà si no compta 
amb l’ajuda internacional” | PA
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>  Síndrome de Rett estrena una nova seu
La secció local de l’Associació per la Síndrome de Rett ha fixat la seva seu al 
Kursaal (Masia, 39). L’entitat es dedica a donar assistència a les persones amb  
aquesta patologia, un trastorn neurològic de base genètica que afecta sobretot 
les nenes. Per donar-se a conèixer, l’entitat farà un acte públic el 6 de febrer al 
Kursaal (18h), durant el qual es presentarà el llibre Un dia a la neu. També hi 
haurà una actuació de l’Associació Musical El Giravolt | SD

> premiats a la campanya de Nadal
Els tres premiats de la campanya de Nadal de l’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan (imatge) van rebre el 18 de gener els seus guardons al Kursaal, 
en presència del president de l’entitat, Rafael Domínguez, i del regidor de Co-
merç, Joan Carles Paredes (CiU). Andrés León es va endur la motocicleta elèc-
trica, premi que va atorgar el forn Rosina; Emilio Gil va rebre la videoconsola 
Wii –guardó que va atorgar el restaurant La Brasa– i Catalina Castellano es va 
emportar el carro ple de productes, atorgat per la botiga Marial | SD

El torero montcadenc Serafín Ma·
rín, conjuntament amb altres 14 
persones més, defensarà al Parla·
ment les curses de braus a Catalun·
ya. La presidenta de la Federació 
d’Entitats Taurines de Catalunya, 
Marilén Barceló, acompanyada de 
representants del PSC, el PPC i 
Ciutadans (C’s), va fer pública el 
25 de gener la llista de persones 
que oferiran arguments contraris 
a la iniciativa legislativa popular 
(ILP) –promoguda per la plata·
forma Prou!– que vol fer prohibir 
les curses de braus a Catalunya. 
Les compareixences a la Cambra 
catalana començaran a mitjan de 
febrer. 

Silvia Díaz | Redacció

Serafín Marín 
defensarà les 
curses de braus
al parlament

> La Regidoria d’Integració, ara al Kursaal
Les oficines de la Regidoria d’Integració, Cooperació i Solidaritat s’han traslla-
dat de la Ribera a la primera planta del Kursaal (Masia, 39). El canvi d’ubicació 
ve acompanyat per un nou horari dels serveis. Orientació jurídica en matèria 
d’estrangeria s’ofereix els dimarts; el servei d’informes d’arrelament, els dime-
cres, i el d’acollida i informació sobre l’entorn, els dijous. Tots tres dies l’horari 
serà de 9 a 14h. El departament gestiona i dóna suport a projectes sobre a 
interculturalitat, disposa d’un servei en matèria de prestacions per a tota la 
població i documentació per a estrangers | SD

si
lv

ia
 d

ía
z

Serafín Marín, en un acte al Museu

ar
Xi

u
/n

Ú
r

ia
 s

Án
cH

ez

La gent gran del municipi im·
plicada en el món associatiu té 
l’oportunitat d’aprofundir en el 
coneixement del funcionament 
de les entitats. La Regidoria de 
Participació Ciutadana ofereix 
a aquest col·lectiu un seminari 
gratuït, promogut per la Dipu·
tació de Barcelona, que té per 
objectiu contribuir a organitzar i 
dinamitzar les associacions. Les 
persones interessades a parti·
cipar en el curs s’han de posar 
en contacte amb el departament 
municipal abans del 10 de febrer, 
a través del telèfon 935 726 474 
o bé a l’adreça de correu electrò·
nic participaciociutadana@mont·
cada.org.

Temari. El curs es durà a terme 
durant quatre dilluns consecu·
tius, del 22 de febrer al 15 de 
març, a la Casa de la Vila (Ma·
jor, 32), de 10 a 13.30h. El tema·
ri inclou aspectes com el disseny 
de projectes, el marc legal i fiscal 
que de les entitats, les fórmules 
de finançament i els sistemes de  
recaptació i suport a la dinamit·
zació d’activitats. 

Silvia Díaz | Redacció

Seminari per 
a la gent gran 
sobre el món 
associatiu

L’Ajuntament inicia el procés per 
crear un banc del temps a Montcada

USoS dEL tEMPS

El consistori ha avançat que convocarà les entitats pròximament per presentar la proposta

Silvia Díaz | Redacció

La Regidoria de Dona i Igualtat 
ha obert un debat per reflexionar 
sobre com fem servir el temps en 
la nostra vida diària, per tal d’esbri·
nar si és possible instaurar horaris 
per millorar la conciliació laboral 
–de les dones i dels homes– amb 
la vida familiar, o bé,  per intercan·
viar coneixements. L’horari escolar 
no coincideix amb el de la feina, les 
persones que treballen al comerç 
no arriben a casa fins al vespre i, en 
canvi, al migdia tenen 3 ó 4 hores 
lliures... “Tal com estan muntats 
ara per ara els horaris, es fa difí-
cil conciliar el treball amb la fei-
na i per això volem contribuir a 
un nou model social i econòmic”, 
ha explicat la regidora del departa·
ment, M. Teresa Gallego (PSC). 

Un ús racional. El primer pas que 
ha fet l’Ajuntament és adherir·se a 
la Xarxa de Ciutats i Pobles pels 
Nous Usos del Temps, impulsada 
per la Diputació de Barcelona. La 
primera actuació serà l’elaboració 
d’un programa municipal per ana·

litzar la prestació dels serveis que 
presta el consistori per comprovar 
si aquests s’ajusten a la racionalitat 
d’aquests nous usos del temps. 
També es vol impulsar la creació de 
bancs del temps, recollint una ex·
periència similar que des del 2007 
funciona a Montcada, la  Xar¬xa 
d’Intercanvi de Coneixements de 
la Ribera. Una persona s’ofereix a 

fer de cangur i a canvi, en un mo·
ment donat pot trucar al banc per·
què algú l’acompanyi a anar al met·
ge. Aquesta  és una de les moltes 
situacions que es poden donar als 
bancs del temps. L’objectiu és im·
pulsar la iniciativa però que sigui el 
veïnat qui la gestioni. Properament 
es faran reunions als barris per par·
lar sobre el tema.

Les participants al taller de relaxació 
i benestar que la Xarxa de Dinamit-
zació Sociocultural –que depèn de la 
Regidoria de Participació– Ciutada-
na ha dut a terme a la Casa de la Vila 
van rebre els diplomes acreditatius el 

darrer dia de curs (imatge). Les ses-
sions van començar a final de l’any 
passat i van acabar el 19 de gener. 
La teràpia, especialment adreçada a 
afectats per fibromiàlgia, la van con-
duir tècnics de Creu Roja | SD

> Clou el taller de relaxació i benestar
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Un total de 47 alumnes de tercer i 
quart d’ESO dels IES Montserrat 
Miró, La Ribera, La Ferreria i del 
col·legi La Salle –que hi participa 
per primer cop– han començat les 
estades formatives a empreses i 
comerços locals. El programa, pro·
mogut per la Diputació i els depar·
taments municipals d’Educació, 
Promoció Econòmica, Serveis So·
cials, Infància i Joventut i Integra·
ció, arriba a la tercera edició. 
Amb aquest projecte es pretén 
donar opcions als alumnes que 
no estan motivats amb el currícu·
lum ordinari per tal que coneguin 
l’entorn laboral que més els inte·
ressa. El principal objectiu, no obs·
tant, és que l’experiència en l’àmbit 
del treball permeti que els joves tor·
nin a estudiar, tenint més clar quin 
camí docent prefereixen. En funció 
de les necessitats de l’alumne, cada 
participant passa entre 1 i 3 dies a 
la setmana a lloc on fa les pràcti·
ques. Els tècnics d’Educació fan un 
seguiment setmanal de les estades 
dels joves a les empreses.

cada any hi participen joves dels tres instituts públics i enguany també s’hi ha afegit La Salle

oriENtAció ALS JovES

Una cinquantena d’alumnes d’ESO 
comença les pràctiques a empreses 

Silvia Díaz | Montcada

La unitat mòbil del Departament d’Educació de la Generalitat va estar 
instal·lat el passat 27 de gener, en horari de matí a l’IES La Ferreria. Prop 
d’un centenar d’alumnes de 3r i 4t d’ESO van visitar l’interior del vehicle 
on hi ha una exposició que mostra el ventall de propostes docents que els 
joves poden fer una vegada acaben l’ensenyament obligatori. Els estu-
diants, acompanyats dels seus professors i amb els suports dels monitors 
del bus, van poder fer una recerca sobre les sortides professionals que 
més els interessen. Aquest servei itinerant va visitar diferents poblacions 
de la província de Barcelona del 21 al 28 de gener atenent al voltant de 
500 estudiants per setmana | PA

> El Bus de les professions, a l’IES La Ferreria

La temporada 2010 de sortides 
en bicicleta tot terreny (BTT) 
que organitza el col·lectiu Mont·
cada en Bici arrenca el 30 de 
gener amb un itinerari des del 
riu Besòs fins al parc fluvial de 
Santa Coloma de Gramenet. La 
sortida s’adreça a infants i les se·
ves famílies i els interessats s’han 
de trobar a les 15.50h davant 
del pavelló Miquel Poblet. Amb 
aquesta activitat, el col·lectiu pre·
tén fomentar l’ús de la bicicleta 
entre els nens i donar conèixer 
els entorns naturals del municipi. 

“Durant les sortides els partici-
pants han descobert on hi ha 
llocs com la font de la Mitja 
Costa o han pogut contemplar 
fòssils”, ha explicat Andrés Ju·
lián, de Montcada en Bici.
El cicle es va posar en marxa a 
l’octubre del 2009 i una trentena 
d’infants entre 5 i 12 anys de les 
escoles Font Freda, Mitja Costa, 
Reixac, Sagrat Cor i dels instituts 
La Ferreria i Montserrat Miró hi 
han pres part, pedalejant un total 
de 329 quilòmetres, “la distàn-
cia entre Barcelona i Saragos-
sa”, ha destacat Julián. 

Silvia Díaz | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

Concurs de 
graffitti a 
l’Espai Jove 
Can Tauler

L’Espai Jove Can Tauler organit·
za un concurs de graffitti per a 
joves entre 12 i 25 anys. Hi ha 
temps per fer la inscripció fins 
al 12 de març. El primer pas és 
omplir una butlleta que s’obté 
a l’equipament (Balmes, 16). El 
següent tràmit que han de pas·
sar els participants és presentar 
a l’organització un esborrany en 
paper, que plasmaran després en 
un plafó el dia del concurs, que 
tindrà lloc a final de març. El 
certamen s’enregistrarà amb la 
finalitat de poder passar el vídeo 
resultant posteriorment. 

El premi. El jurat del certamen 
estarà format per representants 
de diferents departaments del 
consistori i també persones vin·
culades a les arts plàstiques. El 
veredicte es farà públic el 16 
d’abril i qui guanyi traslladarà 
la seva obra a una paret de Can 
Tauler. Per a més informació cal 
adreçar·se a l’equipament, de di·
lluns a divendres de 17 a 21h, o 
bé trucar al telèfon 935 641 747 
o enviar un correu electrònic a 
l’adreça cantauler@montcada.org.

SortidES EN Btt

El cicle del 2010 comença
amb una sortida pel Besòs
Els recorreguts s’adrecen a infants i les seves famílies

Infants que han participat a les sortides del 2009 organitzades per Montcada en Bici
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agenda
laveu.cat/agenda

Carnaval 2009
Arribada del Rei Carnestoltes 
i el seu seguici

11 de febrer, 18h
Casa de la vila-Plaça de l’església

6 de febrer, 18h
esPai Cultural kursaal

29 l divendres
Hora del conte. Contes al cabàs, a 
càrrec  de la contista Rosa Fité. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de Mont-
cada. 

Taller. De maquillatge i assessorament 
personal. Hora: 18h. Lloc: Espai Jove 
Can Tauler. 

Xerrada. Sobre els efectes de la incine-
ració, a càrrec de Paul Cornnet, profes-
sor de Química de la Universitat de Sant 
Lawrence. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

Recital. De poesia ‘Cruïlla poètica’, a cà-
rrec del grup l’Enfilall. Hora: 20h. Lloc: 
Abi (Colon,5).

30 l dissabte
Inauguració. De l’Escola Bressol Munici-
pal Can Casamada. Hora: 12h. 

Teatre. ‘Dakota’, de la Companyia Cara-
bau Teatre. Hora: 21h. Lloc: La Unió de 
Mas Rampinyo. Preu: 4 euros.

31 l diumenge
Teatre familiar. ‘La tempesta’, de la 
Companyia del Príncep Totilau. Lloc: 
Espai Cultural Kursaal. Hora: 12h. Preu: 
3,5 euros.

1 l dilluns
Inauguració. De l’exposició ‘Gràcies, 
fem un bon equip” sobre civisme. Hora: 
19h. Lloc: Espai Cultural Kursaal.  

2 l dimarts
Presentació. Del programa del Carnaval 
2010 i de l’exposició de les compar-
ses de la Rua 2009 i el vesturi. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Vetllada poètico-musical. ‘El globus ver-
mell’, dintre del cicle Coses que passen, 
conduït per Pep Martínez. Hora: 20h. 
Lloc: Espai Cultural Kursaal. Organitza: 
AV Can Sant Joan.

4 l dijous
Reunió. Del plenari del Consell de Do-
nes. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

Presentació. De la revista número 3 de 
‘Quaderns de Vallençana’. Hora: 19.30h. 
Lloc: Llibreria Central del Raval. 

6 l dissabte
Presentació. Del llibre ‘Un dia a la neu’, 
de l’Associació del Síndrome de Rett. 
Hora: 18h. Lloc: Espai Cultural Kursaal.

Teatre. ‘Volem anar al Tibidabo’, de 

Flyhard Theatre Company. Hora: 21h. 

Lloc: Auditori Municipal. Preu: 7 euros.

10 l dimecres
Xerrada. ‘Cafè de les dones’: A la cerca 

de feina i creació del teu lloc de treball. 

Hora: 17h. Lloc: Sala Institucional de la 

Casa de la Vila. 

11 l dijous
Inauguració. De la festa del Carnaval a 

càrrec del Rei Carnestoltes i el seu se-

guici. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila-

plaça de l’Església. 

12 l divendres
Festa. Del Carnaval al Centre Cívic Can 

Cuiàs, amb l’espectacle d’animació 

‘Anem de parranda’. Hora: 18h.

Festa. Del Carnaval a la Ribera, amb 

espectacle a càrrec de la companyia 

Pallassos Abril i tallers per a joves. Hora: 

18h. Lloc: Davant del Centre Cívic La 

Ribera.

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. dissabte:10 a 14h i 17 a 19h. diumenge:10 a 14h

tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h i 17 a 19h. diumenge: 10 a 14h

Exposició 
SANTIAgO
RAIgORODSKY 
pintura
Fins al 21 de gener

Exposició
comparses 
i vestuari del 
carnaval 2009

2 de febrer, 19.30h

teatre 
VOLEM ANAR 
AL TIBIDABO
Flyhard Theatre Company
6 de febrer, a les 21h 
Preu: 7 euros

sala 
principal

tEAtrE FAMiLiAr

LA TEMpESTA
cia. del príncep totilau
31 de gener, 12h  | 
3,5 euros
sala joan dalmau

Exposició gràcies, fem 
un bon equip
1 de febrer, 19h
sala sebastià Heredia

presentació del llibre
‘Un dia a la neu’
A càrrec de l’Associació Síndrome de Rett

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 600Te
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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

29 30 31

5 6 72 3 41

8

j.vila pardo pardo

duran j.vila j.vilav.nieto j.relat rivasrecasens

rivasrecasens v.nieto j.relatguix

10 1211
duran duran

13 14

               gener/febrer
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>Editorial
En venda

Com potenciar el Punt
Voldria aportar alguna idea per millorar 
el comerç al centre comercial El Punt, 
que es tradueixi en llocs de treball o, si 
més no, ajudi a mantenir-los. Tots sa-
bem que l’establiment que més clients 
atrau és Mercadona i és per aquí on 
s’hauria de posar èmfasi. Per això s’hau-
rien d’involucrar els 3 establiments més 
grans del Punt: Mercadona, Viena i els 
cinemes. La meva proposta seria que 
per cada import superior a 60 o 100 eu-
ros –per posar un exemple–, Mercadona 
podria regalar una entrada als cinemes 
que seria sufragada pels 3 establiments 
i això repercutiria de la manera següent: 
els clients, sabent aquesta oferta, com-
prarien en aquest centre –fins i tot de 
fora de la ciutat– per tal d’aconseguir 
entrades, o arrodonir l’import final de 
la seva compra. Es veurien “obligats” a 
anar al cimema acompanyats, o sigui, 
més clients que potser habitualment no 
van i, de retruc, possiblement anirien 
al Viena, o a algun bar o cafeteria del 
centre. Seria un estímul per a la gent 
i no es veuria aquesta penosa imatge 
dels cinemes buits i en números ver-
mells. Recordem que ja van fer fallida, 
així com la botiga Miró, que no passi 
com va passar a Can Cuiàs. Per cert, 
no estaria malament que s’instal·lés un 
establiment a continuació dels cinemes 
relacionat amb l’esbarjo del jovent: fut-
bolins, màquines, billars... També una 
mancança històrica a la zona és una far-
màcia. Al Gurugú i Mas Duran no n’hi 
ha cap i has d’anar fins l’av. Catalunya o 
a Montcada Nova.
La massificació d’edificacions a la zona, 
més el projecte del nou ARE de Mas 
Duran i Can Pomada –totalment desor-
bitat– seria un altre tema a tractar. És 
absurd massificar la ciutat i no dotar-la 
de serveis. En aquesta zona la població 
es multiplicarà per 4 i la pregunta és: 
creixeran els serveis en funció d’aquest 
augment? Sincerament, ho dubto. Els 

veïns de Can Pomada també voldríem 
saber quan s’urbanitzarà el sector i so-
bretot el camí d’accés, que és deplora-
ble. Si l’ARE no es fa, què passarà amb 
nosaltres? Una autèntica vergonya!

víctor Campí
Can Pomada

azul, no gracias
Gestionar un municipio no está exen-
to de complicaciones y velar por los 
intereses de una población estimada 
en más de 32.000 personas no debe 
ser nada fácil, pero eso no justifica la 
alineación permanente de la opinión 
pública y sus problemas cotidianos al 
que nos somete el Ayuntamiento. Por-
que, lo que puede parecer una nimie-
dad para las personas que regentan los 
cargos públicos es en realidad un serio 
problema en nuestro día a día que, le-
jos de diluirse, va en aumento.
Gobernar de espaldas a un pueblo no 
creo que nunca haya llevado a buen 
puerto ninguna práctica gubernamen-
tal. A este Ayuntamiento se la “repam-
pinfla” que tengamos quebraderos de 
cabeza diarios con la dichosa zona 
azul. Las soluciones o propuestas rea-
lizadas por el gobierno local brillan por 
su ausencia, así como las propuestas 
de reuniones para tal efecto. Es más, 
se han limitado a sugerir nuestra falta 
de criterio a la hora de proponer una 
solución a un problema generado por 
su falta de planificación. No es labor 
de esta plataforma buscar posibles 
soluciones al dichoso contrato blin-
dado, ni las posibles nuevas zonas de 
aparcamiento público que sustituyan 
al actualmente inexistente o azul en la 
zona centro.
Sin duda, hacer oídos sordos a un 
numeroso colectivo de firmantes, con-
tribuyentes y votantes no creo sea la 
mejor gestión. Nuestro lema es fácil 
de comprender “No a la zona azul”, los 
errores de gestión deben subsanarse en 

la medida no sólo de las posibilidades 
si no también de las necesidades. Claro 
que para ello deben reconocerse, y la 
existencia y gestión de esa zona azul, 
incompatible con las faraónicas obras 
municipales, es sin duda un error tan 
flagrante que clama a los cielos.

Josep tort
Montcada

recollida d’escombraries
És prou sabut que el barri de Terra Nos-
tra té una gran mancança a nivell de 
serveis, tant dels que representa que 
“tenim” com dels que directament sa-
bem que no tenim. Una mostra és la 
vergonyosa recollida d’escombraries 
que es fa al barri. L’empresa adjudi-
catària del servei diu que no es fa res-
ponsable perque la brossa està al terra 
i no al contenidor. Els contenidors són 
insuficients, pero l’Ajuntament tam-
poc no es fa responsable perquè diu 
que és un problema d’incivisme dels 
veïns. I la Policia Local ens aconsella 
que “vigilem i denunciem”. Estaria bé 
que com a mínim les càmeres de vigi-
lància les donés una ONG, no?

 Montse sánchez
Terra Nostra

Comerç a casa
Esta molt bé la promoció que fa 
l’Ajuntament sobre el fet de omplir la 
cistella a Montcada. El que m’agra-
daria saber és on s’ha d’omplir? Si al 
nostre poble ja era difícil trobar una 
botiga, després de les obres del car-
rer Major, encara més. Ja començo a 
veure normal el fet d’haver de sortir 
del poble per comprar. L’oferta cada 
cop es més petita. Ara tenim un carrer 
Major preciós però, com sempre, ple 
de oficines bancàries, que aquestes, 
malgrat la crisi, no tanquen mai. Per 
acabar-ho d’adobar, a final de l’hivern, 
també tancarà el Mercat Municipal. No 
crec que sigui gens normal que una 

població com aquesta no tingui ni tan 
sols les necessitats bàsiques cobertes. 
Prego als senyors de la Regidoria de 
Comerç que s’ho facin mirar abans de 
fer aquestes campanyes publicitàries 
tant grandiloqüents i abans incentivin 
el comerç, ajudant el comerciant. I no 
tinc cap comerç aquí, tot això ho dic 
des del punt de vista d’una consumi-
dora.

Pilar gil
Montcada

agraïment
Ara que comença l’any és un bon 
moment per reflexionar sobre allò 
positiu que ens envolta i que contri-
bueix a millorar el nostre dia a dia. És 
per això que m’he decidit a escriure 
quatre mots d’agraïment a la Far-
màcia Relat (Major, 89). No només 
destaca per la professionalitat de tot 
el personal que hi treballa (forma un 
equip cohesionat i fantàstic) sinó 
per la qualitat humana que desprèn 
alhora d’atendre la clientela, sigui 
o no l’habitual. L’atenció personalit-
zada i propera al client genera una 
atmosfera càlida i de confiança, que 
et fa sentir com a casa. L’assessora-
ment especialitzat i la disponibilitat 
immediata dels productes és un altre 
tret a assenyalar. 
Voldria subratllar la feina de Mª Car-
men: professional, propera, simpàti-
ca i resolutiva. Sempre té un som-
riure per a cada persona i una bona 
recomanació. En definitiva, la Farmà-
cia Relat no és només un establiment 
que forma part del circuit de botigues 
de molts de nosaltres sinó un indret 
acollidor i ple d’optimisme. Gràcies 
per la vostra feina!

rosa Camba
Montcada

fe d’errates
La foto d’escacs publicada a la pàg. 28 del nú-
mero anterior correspon a la Copa Catalana Terri-
torial de Barcelona (Montcada-Montmeló).

El cartell “En venda” ja pen-
ja de la façana del Mercat 
de Montcada. El recinte tan-
carà portes a final de març, 
tres mesos abans del que 
es va preveure en inici. Els 
comerços que encara resis-
teixen (11 parades de 34) 
viuen les últimes setmanes 
cara al públic a l’espera del 
tancament definitiu. La crisi 
econòmica i l’absència de 
cap projecte de futur que fes 
viable la continuïtat han estat 
els factors que han desenca-
denat l’actual situació. Els 
comerciants que fa tan sols 
cinc anys van batallar fort 
pels seus interessos per evi-
tar que el mercat ambulant 
fos traslladat al Pla d’en Coll 
s’han cansat de lluitar.
Molts veuen la jubilació a prop, 
d’altres han optat per traslladar 
el negoci a altres locals del pro-
pi municipi i també n’hi ha qui 
les passarà magres per afrontar 
la nova situació, sense opció de 
reflotar en el sector i sense faci-
litats per trobar feina en un mo-
ment en què les cues de l’atur 
són cada dia més llargues.
Les negociacions amb l’Ajun-
tament no han donat cap fruit 
i els paradistes se’n van amb 
la sensació que l’administració 
no els ha ajudat prou. Tothom 
està d’acord que Montcada 
necessita un mercat de qua-
litat, modern i adaptat a les 
noves necessitats i que l’ac-
tual no compleix amb aquests 
paràmetres, però pitjor és que-
dar-se sense res. Aquesta, si 
més no, és l’opinió que tenen 
els clients, que es lamenten 
de perdre el Mercat no només 
des de la vessant comercial, 
sinó com a espai social i de 
relació humana. En definitiva, 
el municipi perd l’últim Mercat 
que li quedava.

la bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fil directe amb l’ajuntament

El proper número, el 12 de febrer

El passat mes d’octubre vaig obtenir per sorteig un dels pisos per 
a joves de la promoció pública de l’av. Europa, a Mas Duran. Ini-
cialment ens van dir que les claus es lliurarien en breu, però han 
passat tres mesos i encara no ens han dit res. Quina previsió hi ha 
al respecte? Sandra Mate 

Aquesta promoció d’habitatges de lloguer per a joves la gestio-
na l’empresa pública Adigsa i, segons la comunicació que ha fet 
arribar a l’Oficina Local d’Habitatge, la seva previsió és lliurar les 
claus dels pisos que es van sortejar a final d’octubre durant la se-
gona quinzena del mes de febrer. Adigsa també ens ha comentat 
que durant aquestes setmanes s’estan ultimant petits detalls de 
les instal·lacions de l’edifici | Eva Gonzalo, regidora d’Habitatge 
(PSC)

Montcada, a 
vista d’ocell

el clic

Aquesta foto la vaig fer el 
3 de gener al voltant de 
les 10h. Vaig sortir al balcó 
de casa meva i vaig veure 
aquest parapent sobrevolant 
la nostra ciutat, una imatge 
gens habitual que vull com-
partir amb els lectors de La 
Veu. 

Elvira Reche
Montcada

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Carles guijarro
Portaveu del PSC

Noves inversions a Montcada i Reixac
El pla d’inversions municipal d’enguany surt amb 
més força que mai. Al llarg del 2010 dedicarem 4,7 
milions d’euros a tota una sèrie d’intervencions per 
a millorar la ciutat. Recursos que provindran d’in-
versions pròpies i dels anomenats FEOSL, Fons 
Estatals d’Ocupació Sostenible Local, comunament 
coneguts com a “Fondos Zapatero”. 
Aquests Fons han aportat el major volum d’inversió 
de la història a favor dels ajuntaments: 8.000 milions 
al 2009 i 5.000 per al 2010. Amb aquests plans, el 
govern socialista vol fomentar el treball i estimular 
la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. L’ob-

jectiu número u és crear i mantenir l’ocupació i que 
els beneficiaris siguin els treballadors, la ciutadania, 
les empreses, en definitiva la pròpia ciutat. Les in-
tervencions previstes inclouen intervencions en 
espais públics, pavimentació de carrers, seguretat 
vial, modernització de la Policia Local, medi ambi-
ent o inversions en via pública, entre d’altres. Per 
exemple, millorarem el llac del parc de La Llacuna, 
reformarem i ampliarem el Casal d’avis de La Mina, 
així com les instal·lacions del Casino de Terra Nostra. 
Les inversions també serviran per a la recuperació i 
l’ordenació de l’espai forestal del camí de la Font del 

Tort, amb l’objectiu de crear una àrea de lleure i d’ac-
cés al Parc de la Serralada de Marina. Remodelarem 
les pistes esportives del CEIP Font Freda i Can Cuiàs. 
Esta prevista la millora i neteja del col·lector de l’antic 
rec de Can Rata, en el tram que va des del carrer 
Generalitat fins al carrer Bogatell. A Mas Duran tenim 
un projecte per millorar la seguretat vial de la zona, 
crearem una xarxa de carril bici a la ciutat, podrem 
connectar-nos a internet via wifi als equipaments 
municipals i continuarem implementant els serveis 
a les persones amb dependència, augmentant de 
manera significativa la teleassistència.

La solució és el trasllat de la cimentera
Entre els acords aprovats al Ple del dia 14 està el 
següent: “Tercer: Que s’iniciïn, de forma urgent, 
converses entre representants de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, 
amb la finalitat d’acordar amb la societat Lafarge 
Cementos, SA, el futur que hauria de tenir la fàbri-
ca de Montcada i Reixac a curt, mig i llarg termini, 
tenint en compte totes les possibilitats i postures 
existents, amb la imprescindible participació dels 
representants dels treballadors de la fàbrica”. 
Des d’ICV-EUIA Montcada defensem el nostre 
posicionament davant dels veïns, l’Ajuntament, la 

Generalitat, l’empresa i  els treballadors. Primer, la 
moció del 1999 va suposar no només el tancament 
després de 25 anys de l’incineradora de la Ferreria, 
sinó també la no acceptació de cap activitat d’in-
cineració de residus al municipi de Montcada i en 
concret a la fàbrica de ciment.  
Segon, són gairebé 100 anys els que porta La-
farge a Montcada amb una activitat que podríem 
catalogar com de les més contaminats i, a pesar 
del esforços de les administracions i de la pròpia 
companyia en adaptar-se a les cada vegades més 
exigents i necessàries mesures correctores i de 

control, continua sent una indústria molesta pel 
municipi, principalment per la seva ubicació dintre 
del municipi i la seva proximitat als habitatges i 
equipaments públics. 
Tercer, portem gairebé 100 anys d’agressió conti-
nua al Turó, gran símbol del municipi i actualment 
integrat al Parc de Collserola encara pendent de la 
seva recuperació natural per part de Lafarge.
I quart, la cimentera ja s’ha plantejat alguna vegada 
la seva deslocalització per motius estratègics i em-
presarials i ho tornarà a fer quan li interessi. Per tot 
això, nosaltres estem pel trasllat.

La polémica sobre el asunto Lafarge
El 14 de enero celebramos un Pleno por la polémica 
creada por el nuevo combustible utilizado en la em-
presa Lafarge; polémica provocada por la desidia e 
inacción del gobierno municipal (PSC y CiU) y la total 
inutilidad del gobierno tripartito de la Generalitat. Des-
de estas líneas queremos mostrar nuestro apoyo a los 
300 trabajadores directos e indirectos de la empresa y 
también a la Plataforma en tanto su objetivo es lograr 
la absoluta tranquilidad y el mayor conocimiento posi-
ble del tema. Algunos partidillos de izquierdas preten-
den arañar votos a cualquier precio. Pero en política 
no todo vale: no se puede gobernar y estar detrás de 

la pancarta. No se puede estar en misa y repicando. 
No se puede utilizar la hipocresía tan a menudo. El 
nuevo combustible que pretende usar esta empresa 
en su valorización está formado por lodos de depu-
radora, residuos de madera, posos de café y harinas 
cárnicas. No cualquier residuo, sino estos 4. El pro-
pio protocolo de Kyoto (que las izquierdas tienen de 
referente pero sólo cuando les interesa), promociona 
el uso de esta biomasa como combustible. Países 
como Holanda, Austria, Suiza y Alemania valorizan 
entre el 50 y el 80%. Y España está en un 7% y Ca-
talunya, en un 1%. No creo que holandeses, suizos y 

alemanes sean tontos o poco respetuosos con el me-
dio ambiente. Estamos ante una polémica sobre la 
cual debemos debatir con rigor y seriedad, dejando 
a un lado la demagogia y la ignorancia. Al PSC y a 
CiU les pedimos firmeza en sus decisiones y no pre-
tender contentar a todos porque eso sólo contribuye a 
generar todavía más desconfianza. Deberían haber li-
derado el tema, tener encima de la mesa los controles, 
estudios, analíticas y comparativas mediambientales y 
de sanidad posibles y no lo han hecho, han esperado 
con los brazos cruzados mientras se creaba una opi-
nión pública enfrentada que a nadie beneficia.

Ni malabarismes lingüístics, ni polítics
Sr. Alcalde, no confongui la ciutadania. El Ple del 
dia 14 no tractava del futur de Lafarge. Ens po-
sicionàvem sobre la llicència mediambiental que 
va sol·licitar aquesta empresa per fer un canvi de 
combustible de carbó de coc a biomassa. El posi-
cionament d’Esquerra sempre ha estat el mateix. 
Primer, demanem el trasllat de Lafarge perquè 
genera un important impacte ambiental tant per 
contaminació de partícules per emissions difuses, 
com per emissions canalitzades. La pròpia activitat 
extractiva i productiva ho comporta. Els estudis de 
CREAL confirmen que hi ha una relació directa 

entre contaminació i salut. Per això ens vam su-
mar a l’acord de Ple, vinculant l’autorització a un 
anàlisi de dades de mortalitat dels darrers anys, 
comparatiu amb la resta de municipis per distin-
gir les causes que la provoquen. Un estudi que 
Esquerra ja havia demanat i que la responsable 
de Salut va dir que no tenien tècnics professio-
nals per portar-ho a terme. 
En segon lloc, donem suport a la política mediambiental 
de la Generalitat, en la que s’inclou el canvi de combus-
tible, però diem NO a Montcada atès la proximitat de 
l’empresa al nucli urbà. Montcada és tractada com la 

perifèria de Barcelona obligada a donar aquells serveis 
que ningú no vol. Reivindiquem el principi d’equitat me-
diambiental. Sr. Alcalde, Esquerra no fa malabarismes 
polítics ni lingüístics. Ho saben bé els representants 
dels treballadors que en el Ple van titllar d’irresponsa-
bilitat política demanar el trasllat de Lafarge mentre els 
seus companys a la porta de l’Ajuntament tractaven a 
Esquerra de talibans i terroristes. Per a Esquerra, la ir-
responsabilitat política és, per atendre determinats inte-
ressos – i no precisament només els dels treballadors-, 
fer ulls clucs a les agressions que pateix directament 
Can Sant Joan i que afecten a Montcada en general.

eva garcía
Portaveu del PPC

Josep M. gonzález
Portaveu d’ICV-EUiA

2010: gent seriosa per a temps difícils
Iniciem l’any 2010 amb una greu crisi econòmica 
que, tot i les prediccions optimistes d’alguns de 
que hi ha indicis de recuperació, el cert és que a 
Montcada tenim més de 3.000 aturats. Les en-
questes diuen que la política és un problema: en 
part és cert i cal canviar-ho. No pot seguir així, 
hi ha una altra manera de fer les coses i cal can-
viar-ho. Potser formem part del problema, però 
volem formar part de la solució.
Estem esperant amb neguit el compliment de 
la promesa de que tindrem el projecte bàsic de 
soterrament integral de la línia de França en els 

propers dies. Projecte que molta gent de Montca-
da espera amb il·lusió, sobretot pels que hem es-
tat lluitant durant molts anys perquè la gran trans-
formació de la ciutat sigui una realitat immediata. 
És l’èxit de la política feta “amb” la gent, després 
de molt de temps de política feta “per” a la gent. 
És del que es tracta en aquests nous temps difícils 
i convulsos, que els protagonistes sigueu vosal-
tres, la gent de la ciutat i del país que tingui una 
sensibilitat, una preocupació pel que passa i s’hi 
vulgui implicar i estigui disposada a aportar idees, 
debat, controvèrsia, sempre des de l’estima per 

Montcada i Catalunya. Des de CiU, intentem fer 
una política local tossudament des de l’esperança 
que les coses poden millorar, encara que d’altres 
només la vulguin fer des de la desesperança, des 
de la bronca continua, des de la negativitat dient 
que a Montcada tot va malament, que tot és un 
desastre. La nostra ciutat té moltes necessitats, 
segur. Nosaltres tenim idees; les nostres poden 
servir, però també moltes altres i el que volem és 
que ens ajudem tots plegats a intentar construir 
un futur d’esperança per a la nostra estimada ciu-
tat. En temps difícils, gent seriosa.  

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Marta aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Contents de poder preparar el 
nou directe de la seva nova gira 
‘Mira que mira Tour 2010’ en un 
espai com el Kursaal –que els ce·
deix l’Ajuntament tots els matins 
fins al 9 de febrer–, La Pegatina 
fa honor a la seva vena reivin·
dicativa i aprofita l’ocasió per 
reclamar que els equipaments 
culturals s’utilitzin com a locals 
d’assaig per a grups de Montca·
da fora dels horaris on hi ha ac·
tivitats programades. “Si l’Ajun-
tament vol apostar de veritat 
pels grups locals, ha d’aprovar 
una assignatura pendent, faci-
litar espais perquè puguin as-
sajar”, ha dit el líder de la banda 
montcadenca, Rubén Sierra, qui 
lamenta que el seu local d’assaig 
habitual no estigui a Montcada 
sinó a Badalona. 

Producció de luxe. Per aquesta 
segona gira amb ‘Via Manda·
rina’, La Pegatina compta amb 
un productor artístic de luxe, el 
baixista de Manu Chao, que ja 
va col·laborar amb el grup en la 
preparació del directe del seu pri·
mer treball ‘Al carrer!’. Des de la 
seva creació, fa set anys, la banda 

té per costum fer dues gires amb 
el mateix treball però canviant 
la posada en escena, versionant 
temes i introduint cançons del 
proper disc. “L’objectiu –explica 
Sierra– és que el públic que ja 
coneix el nostre repertori trobi 
alguna cosa novedosa en cada 
concert”. La Pegatina continua 
apostant per un directe trepidant 
i energètic que arrossega els es·
pectadors des del principi al final. 
La gira 2010 va arrencar el 14 de 
gener a Groningem (Holanda) 
i continuarà el 30 a Salou (Tar·
ragona) i, de moment, el grup 
té contractats una vuitantena 
de concerts un dels quals serà a 
Montcada, en el marc d’alguna 
de les festes del municipi.

MúSicA

La banda farà una viutantena de concerts no només arreu de catalunya i Espanya, sinó també a Hungria i Dinamarca, entre d’altres

La pegatina comença a preparar la seva 
nova gira anual a l’escenari del Kursaal
Laura Grau | Can Sant Joan

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

‘QUADERNS DE VALLENçANA’
La Fundació Juan R. Masoliver 
presenta el n.3 de la revista

pàg. 24

CONCURSOS LITERARIS
Es convoquen els premis habituals 
que es fallaran per Sant Jordi
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Un dels moments de l’assaig de La Pegatina al Kursaal que l’Ajuntament els ha cedit durant tres setmanes per preparar el nou directe

El banda presenta un nou
directe de més qualitat

doN HAMAcA Y LoS coNFUSoS dEL tABLAo

Els nous components de Don Hamaca y los Confusos del Tablao, banda que lidera Matías

La banda Don Hamaca y los 
Confusos del Tablao, que li·
dera el montcadenc Matías 
Muñoz, ha renovat gairebé la 
totalitat dels seus set compo·
nents per fer un salt de qualitat 
i obrir una nova etapa més pro·
fessional. Amb un disc al mer·
cat, “Plan E”, que es pot descar·
regar gratuïtament des del seu 

web (www.donhamaca.com), el 
grup   aposta per “la rumba pe-
rifèrica poligonera”, tal com 
defineix el seu estil Muñoz, 
amb lletres crítiques i iròniques 
sobre la societat actual. El grup, 
que assaja en un local de Terra 
Nostra, té previst actuar el 7 de 
febrer a la sala Salamandra de 
Barcelona per donar a conèixer 
el seu nou directe.

Laura Grau | Redacció

El grup reivindica 
que els equipaments 
culturals s’aprofitin 
com a locals d’assaig
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Raigorodsky: ‘L’abstracció permet 
apropar-se al món de les emocions’

Amb una trajectòria de més de 
quaranta anys com a pintor, 
Santiago Raigorodsky (Buenos 
Aires, 1944) té clar que “l’abs-
tracció és l’únic camí per 
apropar-se al món de les emo-
cions”. La llum i el color són les 
eines que utilitza per despertar 
els sentiments de l’espectador. 
La seva obra més recent es pot 
visitar a l’Auditori Municipal 
fins al 21 de febrer. 

Recursos creatius. La inaugura·
ció, feta el 19 de gener, va comp·

tar amb la presència de l’artista 
i la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), qui va recordar 
que Raigorodsky va guanyar 
un menció especial al Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver 
2006, al qual s’ha presentat en 
tres ocasions. L’artista utilitza 
principalment pigments acríl·lics 
que combina amb pols de mar·
bre. Les seves obres es caracte·
ritzen pel contrast entre colors 
càlids i freds i la fragmentació 
dels espais. “Són dos dels re-
cursos que em permeten crear 
una determinada atmosfera 

i una profunditat en la tela”, 
va explicar l’autor que conside·
ra els pintors Cézanne i Rothko 
com els seus “pares pictòrics”. 
Avorrit de la pintura figurativa 
–que va treballar durant els seus 
inicis– i els seus resultats previ·
sibles, “vaig deixar que cada 
quadre em portés cap a un fi-
nal desconegut, obrint així un 
nou camí”, va explicar. El seu 
nou repte és crear escultures en 
fusta, algunes de les quals expo·
sa a l’Auditori.  “Sempre m’ha 
agradat sorprendre’m a mi 
mateix”, va afegir.

PiNtUrA

Laura Grau | Montcada

El pintor d’origen argentí exposa les seves darreres obres a l’auditori fins al 21 de febrer

Santiago Raigorodsky amb la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU), durant la inauguració
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La programació d’espectacles del 2010 s’inaugura el 30 de gener a 
La Unió de Mas Rampinyo (21h) amb l’obra ‘Dakota’ de la companyia  
valenciana Carabau Teatre que visita Montcada convidada pel grup 
Tea345 i la Regidoria de Cultura en el marc del programa d’intercanvi 
de grups amateurs Recíprocs. ‘Dakota’ narra la història d’un estoma-
tòleg de prestigi que, després d’un accident, adquireix la capacitat de 
predir el futur | lG

> ‘Dakota’ obre la programació d’espectacles

tEAtrE

‘Volem anar al Tibidabo’ aborda com 
una família encaixa l’Alzheimer
Estrenada al Versus Teatre al 2008, l’obra s’apropa amb humor i tendresa a aquesta malaltia

Dues joves germanes reben la 
notícia que la seva mare pateix 
Alzhei mer i decideixen seguir 
una estratègia: amagar la ma·
laltia de la mare a ella mateixa 
i també al pare. Aquest és el 
plantejament inicial de la co·
mèdia dramàtica ‘Volem anar 
al Tibidabo’ que la companyia 
Flyhard Theatre representarà 
el 6 de febrer a l’Auditori Mu·

nicipal (21h). L’obra, escrita i 
dirigida per Cristina Clement 
ve avalada per excel·lents críti·
ques i el bon treball de les tres 
actrius: Roser Blanch, Clara 
Cols i Alícia Puer tas. L’especta·
cle aborda un episodi dramàtic 
des de l’humor, la ironia i la 
tendresa, armes que faran ser·
vir les protagonistes per afron·
tar la decadència i la pèrdua 
d’un ésser estimat.

Laura Grau | Redacció

Dues de les protagonistes del muntatge
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‘Vet aquí un gat’ premia els millors 
relats per a infants de 6 a 9 anys
El primer premi està dotat amb 800 euros, el segon amb 400, i el jurat pot establir un guardó local

PUNtS dE LLiBrE

Les biblioteques convoquen la 19a 
edició del premi ‘guanya’t un punt’
Totes les obres que hi participin s’exposaran a la casa de la Vila del 20 d’abril al 9 de maig

Dues nenes contemplen l’exposició de punts de llibre 2009 feta a la Casa de la Vila
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El concurs per triar l’autor de les 
il·lustracions que acompanyaran el 
volum recopilatori del 6è Premi de 
Microrelats ‘El Basar’ s’ha ampliat 
fins al 28 de febrer. Els interes-
sats han d’enviar la seva proposta 
–a partir dels treballs finalistes dels 
mesos d’octubre o novembre– a 
l’adreça elbasar@montcada.org. Les   
bases completes es poden consultar 
a laveu.cat (secció de cultura) | lR

La programació d’espectacles per al públic familiar del 2010 s’inaugura el 
31 de gener (12h) amb la Companyia del Príncep Totilau, que represen-
tarà al Kursaal una adaptació per a tots els públics de ‘La tempesta’, una 
de les grans peces teatrals de William Shakespeare, a partir de la traducció 
al català de Miquel Desclot. L’obra, protagonitzada per titelles de gran ta-
many, està recomanada a partir de 4 anys d’edat i té una hora de durada. 
‘La tempesta’ és un espectacle coproduït amb el Festival de Temporada 
Alta de Girona, amb una realització pensada per a tots els públics | lR

> Una adaptació de Shakespeare per a nens

> S’amplia el termini del concurs de dibuix

‘QUAdErNS dE vALLENçANA’

Es presenta el número 3 
de la revista cultural
Enguany se celebra el centenari del naixement de J.R.Masoliver

El número 3 de la revista Qua-
derns de Vallençana, que edita la 
Fundació Juan Ramón Masoli·
ver i l’Ajuntament, es presen·
tarà el 4 de febrer a la llibreria 
Central del Raval de Barcelona 
(19.30h). La presentació anirà 
a càrrec de l’editor Jaume Vall·
corba, membre del Consell As·
sessor de la revista, i l’escriptor 
i crític literari Juan Antonio Ma·
soliver Ródenas, membre del 
Patronat de la Fundació i nebot 
de l’erudit de Vallençana. 

Continguts. Amb el títol de 
“L’exili i la lluita contra la de·
sertització cultural”, la revista 
aborda la dècada dels anys 40, 
amb articles de Maria Campi·
llo, Juan Rodríguez, Cristina 
Gatell, Glòria Soler, Dolores 

Manjón·Cabeza, Míriam Gáz·
quez, José María Espinasa i Sò·
nia Hernández, coordinadora 
de la revista, que donen dues 
visions d’aquest període: la de 
l’exili, amb articles com el de 
Campillo, que fa una panorà·
mica general de l’exili literari 
català; el de Rodríguez, que 
recull la trajectòria dels exiliats 
al cinema llatinoamericà i el 
d’Espinasa, que parla de l’exili 
des del punt de vista de la per·
vivència del català a Mèxic i de 
les relacions literàries Espanya·
Catalunya·Mè  xic; i la de la 
gent que s’hi va quedar i va fer 
el que va poder per la cultura. 
“En aquesta línia s’inscriuen 
les iniciatives de Masoliver, la 
col·lecció Poe sía en la mano i 
la revista Entregas de Poesía”, 
ha assenyalat Hernández.

Laura Grau | Redacció

coNcUrSoS LitErAriS

‘Els Contes d’en Sergi’ 
anima els nens a escriure
El certamen estableix dues categories, de 6 a 9 anys, i de 9 a 12

El concurs Els contes d’en Sergi, 
que organitza el grup La Balles·
ta amb el suport de la Regidoria 
d’Infància i Joventut, ha convo·
cat l’onzena edició del Premi ‘Els 
contes d’en Sergi’, certamen que 
va néixer l’any 2000 arran de la 
mort de Sergi Gómez, un jove 
de Montcada vinculat al món 
del lleure i l’educació infantil a 
qui els seus familiars i amics van 
decidir homenatjar d’aquesta 
manera. El certamen anima els 
nens d’entre 6 i 12 anys a escriu·
re contes i acompanyar·los amb 

alguna il·lustració. Els treballs 
es poden presentar a l’Auditori 
Municipal i a l’Espai Jove Can 
Tauler abans del 13 de febrer. 
S’atorgaran cinc premis per 
cada categoria –de 6 a 9 anys, és 
una i de 9 a 12, l’altra. 
El jurat, valorarà els elements 
fantàstics, les descripcions i els 
diàlegs o converses. Els treballs 
premiats es publicaran en un 
volum recopilatori a l’abril, amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi. 
Les bases completes es poden 
consultar al web de l’Ajunta·
ment, www.montcada.cat.

Laura Grau | Redacció

Elisa Riera i un 
grup de poetes 
fan un recital a 
la seu de l’Abi

El Cercle Cultural Montcada 
organitza un recital de poesia 
el 29 de gener a l’Abi·Ateneu 
Domingo Fins (20h) que ani·
rà a càrrec d’un grup de poe·
tes conegut com l’Enfilall. El 
col·lectiu es va crear el passat 
setembre arran d’una trobada 
poètica feta a Cerdanyola del 
Vallès amb motiu del Corre·
llengua. Els seus components 
són Elisa Riera –poetessa de 
Montcada i Reixac– Clara Mir, 
Esperança Castell, Leonci Ca·
nals, Margarida Medina, Ma·
risa Olivera i Miquel Sánchez. 
Els components de l’Enfilall es 
defineixen com una colla de 
“poetes en construcció” que 
han crescut a l’entorn del poeta 
Francesc Parcerisas, professor 
a l’Ateneu Barcelonès de qui 
van ser alumnes durant el curs 
2008·2009.

Laura Grau | Redacció

M. Àngels Guiu, guanyadora de l’any passat
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L’AV Can Sant Joan reprén el 2 de febrer el cicle ‘Coses que passen...o no!’ amb 
el ‘El globus vermell’, un conte sobre un nen que troba un globus vermell pen-
jat d’un fanal. A partir d’aquí les sorpreses seran contínues i divertides perquè 
es tracta d’un globus molts especial. La vetllada poètico-musical, conduïda per 
Pep Martínez, començarà a les 20h i és gratuïta | lR

> El cicle ‘Coses que passen’ torna al Kursaal 
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Fins al 19 de febrer estarà obert 
el termini del XII Premi de 
Contes Vet aquí un gat que con·
voca l’Ajuntament i que s’adreça 
a persones majors de 18 anys. 
La narració ha de ser en català, 
inèdita i de tema lliure, i s’ha de 
dirigir a infants d’entre 6 i 9 anys. 
L’extensió dels treballs és d’un 
mínim de 5 i un màxim de 10 
fulls i es presentaran en un sobre 
tancat amb títol i pseudònim, per 
correu postal o personalment a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). També hi ha la possibi·

litat de fer·ho per correu electrò·
nic, a l’adreça ajuntament@montca-
da.org, indicant que  s’adreça a la 
convocatòria ‘Premi Gat 2010’. 
El primer premi està dotat amb 
800 euros i el finalista, amb 400. 
Si el jurat ho considera oportú 
podrà establir un premi local. El 
veredicte i el lliurament de pre·
mis es farà a l’abril, en el marc 
de les activitats commemorati·
ves de la Diada de Sant Jordi. 
Les obres premiades quedaran 
en propietat del consistori que 
es reserva el dret de publicar·les 
en el termini de tres anys.

Laura Grau | Redacció

El 5 de març és l’últim dia per pre·
sentar punts de llibre al Concurs 
Guanya’t un punt que organitzen 
les Biblioteques i la Regidoria de 
Cultura. Hi ha cinc categories se·
gons la data de naixement, que se 
situa entre el 1993 i 2006 (amb·
dós inclosos). El format haurà 
de ser de 21x 5,5, sobre carto·

lina i amb un nombre il·limitat 
de tintes. Cada participant, que 
ha de viure o estar escolaritzat 
al municipi, pot presentar un 
únic punt de llibre darrera del 
qual s’ha d’enganxar una eti·
queta amb el nom i cognoms, el 
telèfon, l’adreça, la data de nai·
xement i l’edat. Les obres s’han 
de lliurar a la Biblioteca Elisen·

da de Montcada o a la de Can 
Sant Joan. El jurat escollirà dos 
punts de llibre guanyadors per a 
cadascuna de  les categories. Els 
treballs premiats de cada catego·
ria s’imprimiran com a punts de 
llibre commemoratius de Sant 
Jordi. Tots seran exposats a la 
Casa de la Vila del 20 d’abril al 
9 de maig.

Laura Grau | Redacció
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el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Fa 125 anys que s’aixecà la casa que ara acull l’Escola Bressol Municipal Can Casamada

L’edifici històric de Can Casama-
da, inclòs al Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic –i que allotja l’escola 
bressol que s’inaugura el 30 de 
gener–, és fruit de la transforma-
ció que experimenta Montcada a 
les darreries del segle XIX, quan la 
burgesia barcelonina construeix les 
seves torres d’estiueig en el sector 
comprès entre la línia del ferrocar-
ril de França i el nucli de la vila 
vella, limitada pel carrer Major. És 
així com l’industrial  Bonaventura 
de Obregón de Cabanellas fa aixe-
car al 1885 la seva torre, obra de 
l’arquitecte Antoni de Ferrer.

La façana principal, situada al car-
rer Colon, presenta una composi-
ció simètrica d’inspiració neoclàs-
sica. La part posterior, que dóna 
al carrer Montiu, era l’entrada al 
jardí i l’accés dels carruatges –avui 
dia és l’accés principal a l’escola 

bressol. Coneguda durant anys 
com a Casa Obregón, el nom que 
ha perdurat fins a l’actualitat és el 
de Can Casamada, cognom d’una 
nissaga originària de Castellar del 
Vallès. Un dels fills, el metge Igna-
si Casamada, exerceix  la seva pro-
fessió a Montcada des del 1913, 
a l’edat de 35 anys. Compromès 
també políticament –els anys 
1897 i 1901 és delegat de la Unió 
Catalanista, l’entitat de la qual sor-

girà el redactat de les Bases de 
Manresa–, i casat amb Rosa Faus, 
el doctor Casamada no és l’únic 
membre de la família que es de-
dica a la medicina. Un fill seu, en 
Josep Casamada, serà metge d’un 
bon grapat de montcadencs que 
avui recorden el temps en què 
les especialitats mèdiques enca-
ra havien d’arribar i quan anar a 
cal metge volia dir també entrar a 
casa seva.

De torre d’estiueg a escola

L’edifici Can Casamada, per la part que dóna al carrer Colon, abans de ser remodelat
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Ignasi Casamada 
va ser metge i 
delegat de la Unió 
Catalanista

El 2 de febrer s’inaugura a la 
Casa de la Vila l’exposició del 
vestuari i els millors moments 
de la Rua 2009 i es presenta el 
programa d’actes del Carnaval 
2010 (19.30h), que començarà 
oficialment l’11 de febrer amb 
l’arribada del Rei Carnestoltes 
a la plaça de l’Església (18h). 
L’única novetat del programa 
és ‘La foto emmascarada’, un 
concurs per triar les imatges 
que serviran per fer el disseny 

del cartell del Carnaval del 
2011. Els participants s’han de 
fer una foto amb una màscara 
o un maquillatge i, a partir del 
7 de febrer, han d’entrar a www.
montcada.cat i fer un clic al bàner 
‘La foto emmascarada’ o bé en·
trar a www.laveu.cat i enviar·la 
abans del 7 de març (en ambdós 
casos). Es manté el concurs de 
sardines –fetes de paper, roba o 
material reciclat– que s’hauran 
de dur a l’Auditori abans del 17 
de febrer. 

‘La foto emmascarada’, 
novetat del programa 
La casa de la Vila acollirà la mostra del vestuari de la Rua 2009

Laura Grau | Redacció

cArNAvAL 2010

L’exposició de les comparses i el vestuari de la Rua es va fer l’any passat al Kursaal
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Amb el darrer punt aconseguit 
a casa contra el CN Sabadell 
(2·2), els montcadencs s’han 
col·locat sisens al grup de la Pri·
mera Nacional B, amb 19 punts. 
El Mausa no perd un partit des 
de la novena jornada de lliga, el 
29 de novembre contra el Lliçà. 
Des d’aleshores, ha encadenat 
quatre victòries consecutives i 
l’empat contra el CN Sabadell. 
El president de l’FS Montcada, 
Pedro Litrán, ha elogiat el treball 
que estant fent els homes que en·
trena Juan Antonio Jaro. “Som 
un equip jove que està aga-
fant el ritme a la competició i 
que, amb els últims resultats, 
ens hem col·locat a 5 punts de 
l’ascens”, apunta el president. 

Solidesa del bloc. I és que l’equip 
està oferint un gran rendiment. 
“Sabíem que calia fer un gran 
treball des de l’inici de tem-
porada, però també estàvem 
convençuts que recolliríem els 
fruits”, reconeix  Jaro. 
El bloc ha corregit els errors ini·
cials que cometia en defensa, ha 
guanyat solidesa i experiència 
en el control del mig camp i, a 
més a més, ha sumat l’olfacte de 
gol de cara a porteria que tam·
bé havia fallat al principi de la 
competició. 

D’altra banda, la Federació ha 
donat al Mausa els tres punts 
per la incompareixença de 

l’Empuriabrava en el partit ajor·
nat que s’havia de jugar el 18 de 
gener passat al Miquel Poblet. 

Lluís Maldonado | Redacció

FUtBoL SALA. PriMErA NAcioNAL B

Esports
laveu.cat/esports

LA SALLE ISTE, TERCER
L’equip femení d’handbol 
baixa un lloc a la taula 
després de perdre dos partits

DERROTA EN ESCACS
L’equip de Divisió d’Honor de la 
UE Montcada ha perdut la primera 
ronda del Campionat de Catalunya

pàg. 28 pàg. 28

Un Mausa invicte des del 
novembre ja és a només 
quatre punts de l’ascens
El president elogia el treball de la plantilla que entrena Juan antonio Jaro 
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El Valentine ha estrenat la 
segona volta de la lliga guan·
yant, però, patint, a la pista de 
l’Onyar, que l’han permès su·
mar ja la millor ratxa de resul·
tats de la temporada amb qua·
tre victòries consecutives.
“Hem de seguir millorant en 
defensa”, comenta Joan Cortés. 
Tot i així, el tècnic fa un balanç 
positiu de la primera volta: “No 
tinc cap retret, la plantilla té 
un compromís total,  però ha 
de tenir més ganes de millo-
rar”, puntualitza. Cortés evi·
ta parlar de la possibilitat de 
situar·se entre els primers del 
grup: “Les aspiracions passen 
per entrenar cada dia millor 
que l’anterior; hem de treba-
llar i esperar on ens porten 
els resultats”, afirma el tècnic, 
que insisteix que la plantilla és 
molt jove i la competició molt 
igualada “amb dinàmiques 
que et poden portar a guan-
yar i perdre partits” en un 
grup molt igualat. 

Errors de concepte. El capità, Raúl 
Ortega, comparteix, en part, la 
visió del míster: “L’actitud és 
bona, posem intensitat, però 
arrisquem massa, i no pun-
tegem bé els llençadors”, pun·
talitza el que denomina “errors 
de concepte”.
Ortega té clar que la mentali·
tat de l’equip ha millorat amb 

l’arribada de Cortés i creu que 
la clau de la difícil segona volta 
serà la fortalesa de l’equip dins i 
fora del Miquel Poblet. “A casa 
hem rendit, però no podem 
fallar a camp contrari com 
ho hem fet”, afegeix. “Tothom 
es juga  alguna cosa, i nosal-
tres hauríem d’estar a dalt de 
la taula”, conclou.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSQUEt. PriMErA cAtALANA

Les dues darreres victòries s’han decidit en finals de partit ajustats

El Valentine arrenca la 
segona volta guanyant 
a la pista de l’Onyar

Xavi Carvajal culmina una accio individual
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Mario Litrán, esquerra, s’està erigint com un dels home gol del Mausa en els darrers partits
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El Montcada encadena tres 
partits consecutius guanyant
Els verds volen afegir a la llista de victòries el proper i difícil matx contra el San cristóbal

El CD Montcada ha arrencat la 
segona volta de la lliga amb les 
mateixes bones sensacions que 
al final de la primera. En un 
altre partit per emmarcar, els 
verds es van imposar al camp 
del Peralada –el quart classifi·
cat– per 2 a 3 en un matx que 
van sentenciar al primer temps 
amb gols de Micky, Tamudo i 
Xavi García.
Els montcadencs han encaden·
cat, per primer cop aquesta 
temporada, tres victòries con·
secutives –Banyoles, Poble Sec i 
Peralada–,  que han permès es·
calar dos llocs més a taula pas·
sant de la 17a a la 15a posició.
La visita a un dels equips de 

la part alta enfundava respecte 
però, sobretot, podia fer més 
gran l’èpica dels homes de Jau·
me Creixell per donar un altre 
pas important cap a la salvació. 

Motivació total. El Montcada surt 
al terreny de joc hipermotivat i 
convençut de les seves armes. 
Administra el joc i les ocasions. 
En les darreres tres jornades ha 
marcat 11 gols, 3 a casa contra 
el Banyoles, 5 al camp del Poble 
Sec i els 3 de Perelada. 
L’extraordinari moment espor·
tiu permet mirar pel retrovisor 
la presumpta zona de perill, 
però Creixell avisa: “Res està 
decidit i, sobretot, hem de te-
nir present que no baixaran 

tres equips, sinó com a mínim 
ho faran sis”, a causa dels  des·
censos per compensació que es 
produiran en funció dels movi·
ments a Segona B i Tercera. 

Proper objectiu, el San Cristóbal. 
Les primeres paraules del tècnic 
després dels partits sempre són 
per elogiar el treball de la plan·
tilla. Però després del Peralada, 
Creixell, a més, va enviar un 
missatge al soci: “Aquest bon 
moment ha d’animar l’afició 
a venir al camp i ser clau en 
el proper partit a casa con-
tra el segon classificat, el San 
Cristóbal de Terrassa”, dema·
na Creixell, perquè la graderia 
també sigui decisiva.  

Lluís Maldonado  | Redacció
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El capità Tamudo va aconseguir marcar el segon gol en el gran triomf al camp del Perelada

FUtBoL. PriMErA cAtALANA

FUtBoL. PriMErA cAtALANA

La Unió suma a poble Sec la 
primera victòria fora de casa 

La Unió ha hagut d’esperar fins 
a la 18a jornada de lliga per su·
mar la primera victòria fora de 
casa de la temporada. Els de 
Can Sant Joan van superar un 
rival directe, el Poble Sec, amb 
un gol al minut 81 d’Edgar que 
va desfer l’empat a dos (2·3). 
Tres punts més que injecten 
moral i situen l’equip amb 23 
punts, més a prop de la zona 
tranquil·la de la taula. 
“Ens queden 17 finals, i les 
finals no només es juguen 

sinó que s’han de guanyar 
per sumar els 30 punts que 
ens hem fixat per a aquesta 
segona volta”, sentencia Marc 
‘Pitu’ Rodríguez, l’entrenador 
que juntament amb Marcos 
Hermoso s’han fet càrrec de 
l’equip al desembre després de 
la destitució de Quique Ber·
linghieri.  “Aquesta victòria és 
un cop d’efecte que ens obre 
la porta a una nova dinàmi-
ca que hem de seguir aprofi-
tant”, explica el tècnic. 
Ara el Sant Joan es col·loca amb 

23 punts més a prop de la zona 
tranquil·la, allunyant·se del Po·
ble Sec i el Sant Vicentí, amb 17 
punts, el Sant Celoni i el Pine·
da,  amb 16, i tancant la taula 
l’Arenys, amb 12, i l’Alzamora, 
amb només 7. 

Derrota a Sant Ignasi. En la jor·
nada anterior, un arbitratge 
rigurós va fer caure La Unió 
al camp del Sant Ignasi per 2 
a 1. Actitud i coratge sense re·
compensa va ser el resum del 
partit.

Lluís Maldonado  | Redacció

L’equip afronta els 17 partits que resten com a finals amb l’objectiu de sumar 30 punts més
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> El femení mereix més però continua sense sort
Partit obert, vibrant, amb intensitat i, sobretot, molt igualat on l’Es-
cola va merèixer molt més del que va acabar reflectint la derrota 
per 3 a 4 contra el Bellavista Milán –a la foto. La capitana Georgina 
Vendrell i Roni van estavellar dues pilotes, una al travesser i l’altra 
al pal, que podien haver capgirat el resultat. “El més positiu és que 
l’equip està millorant l’actitud i el joc”, subratlla el tècnic, Gerard 
Taulé, qui té molt clar que el camp de Can Sant Joan ha de ser un 
fortí i intentar sumar el màxim de punts per sortir de la cua de la 
classificació i aspirar a la salvació. En la jornada anterior, les mont-
cadenques van caure també a casa contra la Roca (1-6) | lM

 Partit de portes obertes, amb entrada gratuïta

El CD Montcada ha declarat el 
partit contra el San Cristóbal del 
30 de gener de portes obertes, és 
a dir, l’entrada serà gratuïta per a 
tothom. A petició del rival, el club 

verd ha canviat l’horari habitual de 
joc dels diumenges a les 12h per 
dissabte a les 18h a l’estadi. La 
directiva fa una crida a l’afició per-
què doni suport a la plantilla  | lM

El Santa Maria 
segueix en una 
línia irregular

Un penal fallat i dues ocasions 
quan la pilota entrava a la xar·
xa, que el Parc va treure sota el 
pals, van impedir que el Santa 
Maria sumés tres punts im·
portantíssims a casa (2·1) en 
el primer partit de la segona 
volta, després de l’empat la jor·
nada anterior contra el Llano. 
“Tenim mil ocasions que no 
aprofitem”, lamenta el presi·
dent, Francisco Romero, qui 
assumeix que la joventut de la 
plantilla i la descompensació 
en algunes posicions estan pas·
sant factura en el rendiment de 
l’equip. Els de Terra Nostra són 
onzens amb 21 punts.

FUtBoL. 2A tErritoriAL

Lluís Maldonado  | Redacció

La plantilla celebra eufòrica un gol a casa

Els de Terra Nostra van empatar contra el Llano sa
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Els àrbitres van negar en el 
derbi contra la Bonanova una 
victòria que hauria arrodonit 
quatre partits sense perdre.
Una segona part irregular i la 
rigorositat arbitral van descen·
trar els montcadencs en el duel 
lassal·lià que va perdre en la 
darrera jornada al pavelló Mi·
quel Poblet per 24 a 27 i que 
va acabar amb l’expulsió de 
l’entrenador local. “Portàvem 

tres partits sense perdre i 
estàvem en una ratxa bona, 
però la Bonanova és sempre 
un rival que no se’ns dóna 
molt bé”, matisa el tècnic.

Un calendari clau. La victòria 
hauria suposat deixar la Bona·
nova a 3 punts de distància a la 
classificació. A més, es tractava 
del primer de 3 partits claus per 
injectar moral i fer un altre pas 
per aconseguir la salvació.

La Salle cau a casa en el 
derbi contra la Bonanova

Lluís Maldonado | Redacció

L’equip continua la lluita per assegurar-se la permanència

HANdBoL. LLigA cAtALANA

Les montcadenques van caure per la mínima amb el líder al pavelló Miquel Poblet
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El primer equip de la Unió Es·
cacs Montcada no ha començat 
amb bon peu el Campionat de 
Catalunya per conjunts. Els 
locals van caure derrotats a la 
primera ronda contra el Co·
lón Sabadell per 5’5 a 4’5, en 
un enfrontament força igualat 
davant un dels rivals que més 
s’han reforçat aquesta tempo·
rada. “Ja sabíem que seria di-
fícil perquè ells són dels més 
fort i nosaltres hem hagut de 
baixar el nivell per falta de 
pressupost”, ha dit el president, 
Jaume Izquierdo, qui ha recor·
dat que l’objectiu serà mante·
nir la categoria. D’altra banda, 

l’equip B de la UE Montcada 
–que està enquadrat al Grup 
Segon de Preferent– tampoc va 
començar bé el Campionat de 
Catalunya. Els montcadencs 
van perdre contra el Santcuga·
tenca per 3 a 7.

Pròxima jornada. Els partits de 
Divisió d’Honor d’aquesta 
campanya es juguen els dissab·
tes a la tarda per poder trans·
metre les partides en directe per 
Internet. El Montcada rebrà el 
dia 30 la visita del Foment a les 
16.30h al pavelló Miquel Po·
blet. El pròxim rival del Mont·
cada ha debutat amb un triomf 
sobre el Sitges per 6·4.

Sílvia Alquézar  | Redacció

cAMPioNAt dE cAtALUNYA d’EScAcS

L’equip local de Divisió d’Honor va caure per 5’5 a 4’5 

La UE Montcada perd la 
primera ronda a Sabadell

Dues derrotes releguen 
La Salle Iste al tercer lloc 

L’inici de la segona volta de la 
competició sembla que se li ha 
ennuegat al primer equip feme·
ní de La Salle. Les montcaden·
ques  no van poder doblegar el 
líder a casa, el Canovelles, i va 
acabar perdent per un ajustat 
18 a 19. Es tracta de la segona 
derrota consecutiva, després de 
l’ensopegada la jornada anterior 
a la pista del Banyoles (15·13)
que relega l’equip de la segona 

posició del grup, que ara ocupa 
el Banyoles. 
El bloc que entrena Esperanza 
Hoyos confia poder recuperar 
el segon lloc que li permetria 
lluitar pel títol de campiones de 
Primera Catalana. “La planti-
lla està treballant bé i té mol-
tes ganes de millorar”, ha dit 
l’entrenadora, qui reconeix que 
el dia de Banyoles els àrbitres 
van ser molt casolans i contra el 
líder “vam fallar molt”. 

Lluís Maldonado | Redacció

L’extrem dret Carlos López prepara un llençament en el partit contra La Salle Bonanova
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HANdBoL FEMENÍ. PriMErA cAtALANA

Les montcadenques perden a Banyoles i a casa, amb el líder

El club de ball 
Endansa suma 
nous triomfs

El club de ball esportiu Endan·
sa segueix sumant èxits aquesta 
temporada. La parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
ha quedat en primera posició a 
la categoria sènior I B nacional 
al Trofeu el Roure de Corbe·
ra de Llobregat i al V Trofeu 
la Garriga, disputats el 17 i el 
24 de gener respectivament. 
Altres components del club 
també van aconseguir resultats 
destacats. Neus Mestres i Itxa·
sai Mediavilla van ser tercers 
en categoria adult I A interna·
cional a Corbera i segons a la 
Garriga. 

Més resultats. En aquest últim 
torneig, també van participar 
les parelles formades per No·
elia Sanabria i Daniel García 
–tercers en adult I C nacional–, 
Sarabel Ruiz i Ricardo Núñez 
–segons en adult II C nacio·
nal– i Anna Martínez i Rubén 
Padial, que van finalitzar ter·
cers en adults I E nacional. El 
club Endansa participarà el 30 
de gener al trofeu de Sant Vi·
cenç dels Horts i el 28 de febrer 
viatjarà a Saragossa. 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El primer equip de la UE Montcada durant l’enfrontament a les instal·lacions del Sabadell
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Venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410. 
Tebeos antics. Còmics de superherois. Manga i 
àlbum de cromos particular. Tel. 630 930 616.
Es ven. Bicicleta d’adult en perfecte estat. Preu 60 
euros. Tel. 696 504 295.
Llogo. Plaça de pàrquing al carrer Estanislao Abadal 
de Mas Rampinyo. Tel. 685 484 812.
Venta o alquiler. Local comercial en Can Cuyàs de 

50m2 con suelo de parquet i puertas de aluminio. 
Precio de venta, 95.000 euros. Precio de alquiler, 
400 euros al mes. Tel. 657 268 023.
Grupo single Vallès Unidos. Todos los sábados 
organizamos cena y baile, a partir de 18 euros. 
¿Tienes entre 35 y 50 años? Únete a nosotros, 
puedes encontrar amistad y/o amor. Tel 627 598 
581 o 653 425 308 (Fermín).
Local per llogar. Carrer Elionor, 29, 65 m2. Preu 

300 €/mes. Aigua i llum. Tel. 685 160561. 
Señora de 37 años. Residente en Montcada y con 
papeles en regla, busca trabajo de limpieza, plancha, 
cocina, etc. Experiencia. Elena, tel 648 948 443.
Por desalojo de local. Urge vender  mos trador, 
neveras, estanterías, máquina regis tradora, 
báscula. Oportunidad. 607 256 454.
En venda. Dos vestits de comunió de nen. Gairebé 
per estrenar. Tel. 935 750 043.
Alquilo local. De 85 m2 en Font Pudenda. Buen 
precio. 607 25 64 54. Mónica.

Tel. 935 726 492anuncis gratuïts  
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Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUEt. cEB cAN SANt JoAN

HANdBoL. LA SALLE 

L’equip sènior B de La Sa·
lle no acaba de sortir de les 
últimes posicions del Grup 
Sisè de Tercera Catalana. 
Els montcadencs han aca·
bat la primera volta de la 
lliga a l’antepenúltim lloc 
amb només 5 punts. A la 
darrera jornada, el conjunt 
local va empatar a 27 gols 
a casa contra el Safa Cata·

lònia, quart per la cua amb 
dos punts més que La Salle 
Montcada. 
Una setmana abans, l’equip 
lassal·lià va caure derrotat 
a la pista de l’Aula Associa·
ció Esportiva –que fins lla·
vors només havia guanyat 
un partit a la competició i 
ocupa la penúltima posició 
del grup  amb 4 punts– per 
33 a 27. 

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’Escola és quarta per la cua
L’equip sènior de futbol sala de l’EF Montcada es tro-
ba a la quarta posició per la cua de la classificació del 
Grup Segon de Segona Divisió, amb 10 punts. Als dar-
rers matxs, els locals van perdre contra l’Escola Pia de 
Granollers per 3-1 i davant del Castellar per 2-3. D’altra 
banda, el Mausa B segueix més líder del Grup Sisè de 
Tercera Divisió amb 30 punts, a 11 del segon  | SA

El B. Montseny·Can Sant 
Joan va obtenir una victò·
ria important a la darrera 
jornada en vèncer el Bada·
lonès Dimonis C per 85·72 
gràcies a una gran remun·
tada a la segona part. Al 
primer període, el rival 
va obrir una diferència en 
el marcador de 12 punts 
degut al gran encert des 
de la  línia dels triples, un 
avantatge que es va man·
tenir fins al descans. A la 
represa, el Can Sant Joan 
va passar a fer una defen·
sa mixta, cobrint sobretot 
el jugador més efectiu del 

Badalonès. En tres minuts, 
els locals van empatar el 
partit i, ja en ratxa anota·
dora, van acabar superant 
els de Badalona gràcies a 
un parcial de 50 a 27 a la 
segona part.

Classificació. El B. Mont·
seny·EBC Can Sant Joan 
–l’equip sènior del club– es 
troba a la sisena posició del 
Grup Cinquè del Campi·
onat de Catalunya sènior, 
amb 8 victòries i 5 derro·
tes. Té un matx ajornat 
contra el Regina Carmelí a 
domicili, que es disputa el 
dia 29 a les 22h. 

El B. Montseny ha guanyat el darrer matx contra el Badalonès per 85-72

El conjunt local acaba antepenúltim la primera volta

El resultat final va ser de 85 a 72 per als locals

La Salle B empata a 27 
contra el Safa Catalònia

El B. Montseny venç el 
Badalonès a la represa

> El Can Cuiàs A cau a Sentmenat
El sènior A de l’AE Can Cuiàs va perdre a la pista de l’Inter Sen-
tmenat per 4-3 en matx emocionant que, segons l’entrenador 
Matías Ruiz, “no mereixíem sortir derrotats perquè vam ju-
gar bé i amb una actitud molt bona”. Els montcadencs es 
van avançar en el marcador a la primera part, però el rival 
va remuntar amb un 2-1 abans del descans. A la represa, el 
Can Cuiàs va empatar i fins i tot es va posar amb un 2-3 en 
l’electrònic. A falta de 4 minuts, el Sentmenat va neutraltizar 
la diferència i, amb un gol als últims instants força discutit 
per la banqueta montcadenca, el rival es va endur el triomf. 
“la pilota va tocar a la mà d’un rival després d’un xut d’un 
company seu”, ha indicat el tècnic del Can Cuiàs | SA

La Salle B va empatar a 27 gols contra el Safa Catalònia  
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> L’Elvira A és quart amb 10 victòries 
El sènior A de l’Elvira-La Salle es troba a la quarta posició del 
Grup Cinquè del Campionat de Catalunya amb 10 victòries i 4 
derrotes. Als dos últims partits, els montcadencs van superar 
el Santa Perpètua, per 42 a 69, i el Badalona, per 46 a 66. 
D’altra banda, el sènior B ocupa el setè lloc del Grup Quart 
del Campionat de Catalunya amb 8 trioms i 7 ensopegades. 
A l’últim matx, els locals van perdre contra el Sant Vicenç de 
Montalt per 76 a 89. Pel que fa al sènior femení, l’Elvira és 
penúltim amb 4 victòries i 11 derrotes | SA
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L’infantil Yely Sagna s’ha 
proclamat campió de Ca·
talunya de cros, disputat 
el 24 de gener a Mataró. 
El corredor de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) 
està fent una temporada 
excel·lent, ja que també ha 
quedat el primer classifi·
cat de la seva categoria al 
Circuit Comarcal de Cros, 
que ha inclòs sis curses, 
una d’elles a Mas Duran, 
a Mas Rampinyo. Precisa·
ment, a l’última prova –el 
cros de Sabadell,  que va 
tenir lloc el 16 de gener– el 
corredor montcadenc tam·
bé va travessar la meta en 
primera posició de la seva 
categoria.

Altres resultats.  A les ca·
tegories femenines, les mi·
llors montcadenques han 
estat la cadet Paula Teruel 
i la júnior Aida Ariza, que 

van arribar a l’onzena po·
sició al Campionat de Ca·
talunya. Ambdues atletes 
també han acabat en pri·
mer lloc al Campionat Co·
marcal, on també cal des·
tacar la tercera posició del 
prebenjamí masculí Hugo 
Carreras. Per equips, la 
JAM va aconseguir pujar 
al més alt del pòdium a 
la categoria infantil, amb 
un equip format per Yely 
Sagna, Joan Riera, Òscar 
Rodríguez, Raúl Sánchez i 
Marc Gómez. 
Al Campionat de Catalu·
nya també van prendre 
part els infantils Joan Ri·
era (24), Òscar Rodríguez 
(68), Raúl Sánchez (73) i 
Marc Gómez (131); la ca·
det Alba Mayà (59); el ju·
venil Adrià Serrano (16); 
i els júniors Sara Zamar·
reño (16), Oualid Nassiri 
(36) i Lluís Naval (46).
La JAM ha fet una valo·

ració molt positiva dels re·
sultats obtinguts a la tem·
porada de  crossos. “És el 
fruit de diversos mesos 

de treball i esforç per 
part d’entrenadors i atle-
tes”, ha indicat el president 
del club, Joan Abián.

AtLEtiSME 

L’infantil Yely Sagna amb el trofeu de campió de Catalunya al podi

Sílvia Alquézar | Redacció

El mini A debuta a la fase 
regular amb dues victòries

L’equip mini A masculí 
del Valentine ha debutat a 
la fase regular Nivell A·2 
amb bon peu. Els mont·
cadencs, dirigits per Marc 
Amenós, han guanyat els 
dos partits que han dispu·
tat de la nova ronda amb 
comoditat. El primer va 
ser el 8 de gener contra el 
Parets per 80 a 47, mentre 

que el segon va ser el dia 
23 a casa contra el Gaudí 
A per 68·44. 

Balanç. El tècnic s’ha 
mostrat content amb el 
rendiment de la plantilla, 
formada per nois d’11 i 12 
anys. “Estem entrenant 
molt bé, però hem de 
millorar alguns aspectes 
com no perdre tantes pi-

lotes”, ha dit Amenós, qui 
també ha lloat el joc en 
equip i l’elevat percentatge 
en llançaments triples. Per 
a l’entrenador, l’objectiu 
d’aquesta temporada és 
“millorar i divertir-se 
i, si podem, estar a dalt 
a la classificació”. En 
aquests moments, el mini 
A es troba a la segona po·
sició del Grup Segon.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt premini mas·
culí de l’Elvira·La Salle ha 
començat el mes de gener 
la segona fase de la compe·
tició del Nivell D·1, on ha 
quedat enquadrat al Grup 
Cinquè. L’equip va debu·
tar a la nova lligueta amb 
una victòria contundent 
contra el Mare de Déu As·
sumpció per 9 a 54. Una 
setmana més tard, el bloc 
montcadenc també va su·
perar l’Òpalo Cerdanyola 
B per més de 20 punts de 
diferència, però la Fede·
ració ha donat per perdut 
el matx a causa d’una ali·
neació indeguda. L’Elvira 
va fer jugar un nen a més 
d’una part perquè un al·
tre es va lesionar. “Són 
molt estrictes en aques-
tes qüestions”, ha dit la 
presidenta de l’Elvira·La 
Salle, Cristina Iniesta. El 
premini masculí es troba a 

la quarta posició amb una 
victòria i una derrota. A la 
pròxima jornada de lliga, 
la plantilla rebrà la visita 
del Corazonistas, penúltim 
amb només un triomf. 

El premini comença 
bé la segona ronda

AE ELvirA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’infantil Yely Sagna es proclama 
campió de Catalunya de cros
La Joventut atlètica Montcada obté bons resultats al circuit comarcal amb tres ors i un bronze

> El cadet inicia la segona fase 
amb dos triomfs importants 
L’equip cadet del Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan ha ini-
ciat la segona fase del campionat de lliga amb bons resultats. 
Els montcadencs han guanyat els dos partits que han disputat 
fins ara. A l’última jornada, els locals es van imposar a la pista 
del Cardedeu B per 51 a 67. Una setmana abans, el Can Sant 
Joan va superar el Martorelles per 65 a 52. El conjunt ha que-
dat enquadrat al Grup Tercer de la fase regular Nivell C-1. El dia 
31, l’equip local rebrà la visita del Mollet C | SA
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El premini es troba al quart lloc 
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El mini A va gunayar el Gaudí A
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BÀSQUEt. cB MoNtcAdA

L’equip de Marc amenós ha superat el Parets (80-47) i el Gaudí a (68-44)

L’Escola de Natació de 
Montcada ha aconseguit 
nou medalles a la prime·
ra jornada del Campionat 
Comarcal, disputada a 
Montcada Aqua el dia 16. 
La nedadora més destaca·
da va ser la infantil Mireia 
Prats, que va obtenir la 
primera posició a la prova 
de 100 metres braça amb 
un temps d’un minut, 33 
segons i 88 dècimes. En 
segona posició van acabar 
el cadet Miguel Pérez en 
100 metres esquena –amb 
un registre d’un minut, 

17 segons i 79 dècimes– 
l’aleví Daniel Gonzalo 
–que va recórrer els 50 
metres braça en 48 segons 
i 55 dècimes– i la infantil 
Eva Coy en 100 metres es·
quena (1 minut, 28 segons 
i 40 dècimes). Pel que fa 
als bronzes, l’aleví Daniel 
Gonzalo va ser tercer en 
50 metres esquena, el ca·
det Léster Escrigas en 100 
metres esquena, el benjamí 
Álvaro Castro en 50 me·
tres braça, l’infantil Joan 
Grau en 100 metres braça 
i la cadet Elisabeth Prats 
en 100 metres braça.

Montcada obté nou 
medalles al comarcal

NAtAció

Sílvia Alquézar  | Redacció

Una de les participants a la primera jornada disputada a Montcada Aqua
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La primera jornada es va disputar a l’aqua el dia 16



311a quinzena | Febrer 2010 Esports

FUtBoL. EF MoNtcAdA

L’aleví C guanya el poniente i 
es consolida com a líder invicte

L’equip aleví C de l’EF 
Montcada està batent 
rècords. El conjunt local, 
dirigit per Felipe Sánchez, 
és el primer classificat del 
Grup 23 de Segona Divi·
sió amb 39 punts en 13 
jornades de lliga, és a dir, 
ha guanyat tot els partits 
que ha disputat fins ara. 
En el capítol golejador, els 
nois han marcat 84 tants 
i només n’han rebut 8 en 
contra. Al darrer matx, els 
montcadencs van supe·
rar amb claredat el tercer 
classificat, el Poniente, per 
0·4. Una setmana abans, 
la golejada va ser superior, 
ja que van vèncer la Penya 
Blanc Blava de la Roca B 

per 0·7. El seu entrenador 
s’ha mostrat molt content 
amb la plantilla, formada 
per  jugadors de primer i 
segon any. Per a Sánchez, 
un dels secrets de l’èxit de 
l’equip aquesta temporada 
es troba en l’equilibri dels 
nois en “tècnica, velocitat 
i força, molt important 
per anar bé en aquest ni-
vell”. El mateix tècnic re·
coneix que no s’esperava 
a principi de temporada 
l’excel·lent ratxa de resul·
tats. “Hem fet una prime-
ra volta extrao rdinària, 
fins i tot hem remuntat 
partits que perdíem per 
dos gols de diferència”, 
comenta l’entrenador de 
l’aleví C.

FUtBoL SALA. FS MAUSA MoNtcAdA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip femení venç 
l’Iris i segueix segon 

L’equip femení de l’FS 
Mausa Montcada es troba 
a la segona posició de la 
Primera Divisió femenina 
de la categoria cadet·juve·
nil amb 24 punts, a tan 
sols 3 del líder, el Mataró. 
Les montcadenques, diri·
gides per Yasmin Álvarez, 
tenen un partit ajornat 
que jugaran aquest mes 
de febrer. A l’última jorna·
da, les fèmines del Mausa 
es van imposar a l’Iris Sol 
de Badalona per 0·3 en 
un matx on va ser difícil 

controlar la pilota perquè 
la pista era de ciment i 
estava humida. Malgrat 
tot, les jugadores –de 14 i 
15 anys– van sobreposar·
se a aquest problema per 
endur·se els tres punts.
A la setmana anterior, el 
Mausa va superar el Sant 
Esteve Sesrovires per 
4·3 amb un gol a l’últim 
segon del matx. El cadet·
juvenil femení només ha 
perdut en tota la tempo·
rada un partit, va ser pre·
cisament contra el primer 
classificat. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip cadet de La Sa·
lle Montcada es troba a 
l’antepenúltima posició 
de Primera Catalana amb 
només 3 punts en 11 jor·
nades. Els nois de Pablo 
Camarero han encaixat 
dues noves derrotes als 
darrers partits. L’última 
va ser a casa contra el 
Palautodera, el líder amb 
20 punts, per un clar 26 
a 38. Segons l’entrenador, 
el conjunt montcadenc ha 
perdut massa pilotes fruit 
dels nervis. “La defensa 
ha estat poc sòlida”, ha 
remarcat el tècnic, qui ha 
comentat que en atac es va 
jugar bé “tot i que s’han 

de millorar alguns aspec-
tes com jugar més amb 
els extrems”. D’altra ban·
da, a la jornada anterior, 
el cadet lassal·lià va caure 
derrotat per 30 a 24 a la 
pista del Terrassa, el tercer 
classificat amb 15 punts. 

Infantil. El conjunt que 
continua imparable és 
l’infantil que, a falta de tres 
jornades perquè acabi la 
lligueta classificatòria, ha 
aconseguit de forma mate·
màtica el passi per disputar 
el títol de campió de Pri·
mera Catalana. A l’últim 
matx, el bloc infantil de La 
Salle va vèncer l’Avenç per 
19 a 23.

El cadet cau contra el 
palautordera, el líder

HANdBoL. cH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet va perdre contra el Palautordera a casa per 26 a 38
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> El CD Montcada continua imbatut
L’equip juvenil del CD Montcada continua líder imbatut 
al Grup 24 de Segona Divisió amb 32 punts. Els mont-
cadencs, dirigits per Juan Meca, han sumat dues noves 
victòries: al camp del Palau Solità i Plegamans, per 3-5, 
i contra el Mollet C, per 6-1, a l’estadi de la Ferreria. 
D’altra banda, el conjunt juvenil de l’EF Montcada es 
troba situat a la sisena posició del Grup 25 de Segona 
Divisió amb 19 punts. A l’últim matx que han disputat, 
els nois d’Alejandro Salas van obtenir un triomf treballat 
i important en imposar-se al camp del Juventus C per 
1-2. A la darrera jornada, l’EF Montcada tenia jornada 
de descans  | SA
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Els montcadencs, dirigits per Felipe Sánchez, no han perdut ni un punt en 13 jornades de lliga

L’aleví C està batent rècords aquesta temporada amb cap punt perdut
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Les noies del Mausa van guanyar el Sant Esteve per 4-3 amb un gol al final

EL PLANtEr, EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat

Mira les fotos de tots els equips de 
l’Associació Esportiva can cuiàs a:

L’equip dels més petits de l’AE Can Cuiàs

El cadet segueix cuer 
sense sumar cap punt 

FUtBoL SALA. AE cAN cUiÀS

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs encara no ha gua·
nyat cap punt a la lliga. A 
l’última jornada va perdre 
4·1 contra el Sant Andreu. 
Malgra tot, el cos tècnic 
està content perquè con·

sidera que la plantilla està 
progressant molt. Segons 
fonts del club, l’estat físic 
els passa factura als minuts 
finals. Contra el darrer ri·
val, faltaven 4 minuts i es·
taven empatats a 1  | SA



Mari Ángeles Puntas
‘Resalada’. El Cap d’Any del 2004, Mari Ángeles Puntas va brindar amb un propòsit molt clar. No 
era feliç en la seva vida laboral i va decidir donar un gir de 360º. Des de petita, la seva passió era la 
cuina i, per diferents motius, no s’havia pogut dedicar. Amb 34 anys i dos fills, va estudiar hostaleria 
i, des de llavors, va optar per canviar l’ordinador i el telèfon de l’oficina per les olles, les paelles i 
el cullerot. En l’actualitat, és la cuinera del CEIP Martinet de Ripollet, una escola amb un projecte 
educatiu innovador que també arriba a la cuina del centre: els menús dels alumnes s’elaboren amb 
productes ecològics i de comerç just. A banda de la feina, Mari Ángeles és una dona molt activa a 
qui li agrada el contacte amb les persones i compagina la seva activitat laboral al col·legi amb clas-
ses de cuina a la tarda a diferents centres cívics i culturals del Vallès. A Montcada, ofereix sessions 
als equipaments municipals de Terra Nostra, la Ribera i Can Cuiàs que són un èxit de participació  
i li agrada preparar les classes en funció de les peticions i les inquietuds dels seus alumnes. “He 
trobat la professió de la meva vida”, afirma amb un somriure que ho diu tot.

“Som el que mengem”
Per ser cuinera s’ha de tenir algu-
na qualitat especial?
No. S’ha de ser un bon artesà, 
perquè és un ofici. Cal posar-hi 
paciència i amor, dos ingredients 
fonamentals perquè qualsevol cosa 
surti bé.
Per què va donar aquest canvi ra-
dical a la seva vida professional?
Abans em costava llevar-me per 
anar a treballar. Ara no. L’ofici de 
cuinera és dur perquè s’ha d’estar 
dret moltes hores o a l’estiu es pas-
sa calor, però sóc feliç perquè faig 
el que m’agrada.
Què intenta transmetre als seus 
alumnes?
Els dic que som el que mengem. 
Menjar és una necessitat biològi-
ca que no es pot convertir en una 
rutina. Cal treballar amb productes 
de qualitat i de temporada, utilitzar 
mètodes saludables com la cuina al 
vapor o al forn i donar un punt de 
sorpresa al plat en la presentació.

Com es pot ser creatiu, per exem-
ple, amb el tradicional ‘cocido’?
Als nens els costa menjar els 
llegums, però si en comptes 
d’emplatar els cigrons fem un hu-
mus amb torradetes i picatostes, 
segurament s’ho menjaran millor i, 
en definitiva, estan ingerint les ma-
teixes vitamines.
Que té d’especial la cuina del 
CEIP Martinet?
Treballem amb productes ecològics 
i de comerç just. És més car, sí, però 
de més qualitat. També s’eviten els 
envasos. A mi m’arriba el iogurt en 
recipients grans i després els ser-
vim en gots de vidre per no generar 
deixalles. A més, també tinc més lli-
bertat per posar un toc personal en 
els menjars que en d’altres llocs no 
es pot fer perquè, per exemple, les 
ametlles no entren en el pressupost 
d’altres menjadors escolars i no 
pots fer una picada! Clar que això 
per a mi implica tenir més feina.

Es tracta, doncs, d’una cuina més 
laboriosa?
La cuina ecològica i l’alimentació 
saludable i sostenible requereixen 
més recursos humans i econò-
mics. M’explico. Abans, quan el Mar-
tinet no seguia aquest projecte, a mi 
m’arribaven les patates i l’enciam nets 
i polits, llestos per emplatar o ficar a 
l’olla. Ara, les patates i l’enciam ve-
nen plens de terra i, és clar, s’han de 
netejar i tallar. El que vol dir que haig 
d’invertir més temps en la preparació, 
però els productes són més bons.

Com es pot cuinar bé per tanta gent?
No és complicat, es tracta de fer 

una senzilla regla de tres. Simple-
ment s’ha de saber quants grams 
toquen per persona i multiplicar.
Ens fa un menú per quedar bé i 
que sigui fàcil?
Sempre amb productes de tempo-
rada. Per exemple, una crema de 
carbassa amb ametlles i formatge 
nacional. Després, uns canalons de 
bolets amb foie i una veixamell de 
formatge. I de postre, una mouse 
de llimona.
Qué bo, només de pensar-hi se’m 
fa la boca aigua. I en els temps 
de crisi, podem menjar bé gastant 
pocs diners?
Sí. Tornem al ‘cocido’ d’abans. Amb 
la carn podem fer unes croquetes 
casolanes com les que feien les 
àvies i amb els cigrons, per sortir de 
la rutina, un humus. Mengem bé i 
sa per pocs calers.
I la cuina pels que no tenim temps 
de cuinar o mengem fora de casa? 
Què ens recomana per trencar la ru-

tina i gaudir del plaer de menjar?
Us donaré alguns consells. És mi-
llor menjar-nos el dinar en un plat i 
no en la mateixa carmanyola; dedi-
car un temps a assaborir l’àpat si és 
possible fora de l’espai de treball, i 
també endur-se alguna salsa o vi-
nagreta per posar en el moment de 
començar a dinar. També trenca la 
monotonia tenir un tovalló vistós, 
encara que sembli una bajanada.
Quins projectes té en marxa?
Estic perfeccionant el meu web 
www.angelscuina.com, on recoma-
no receptes, llibres, dono consells, 
explico trucs... I també estic en vies 
de publicar un receptari a Ripollet. 
La veritat és que treballo moltes ho-
res, quan no és amb el cullerot a 
la mà és comprant els ingredients 
per a la classe següent. La meva 
mare em diu que perquè faig el pa 
a casa, si el puc comprar al forn. 
Vaja, que sempre estic cuinant. 
Sort que m’agrada!

“La cuina ecològica i 
l’alimentació saludable 
i sostenible requereixen 
més recursos humans i 
econòmics”
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