
110Anys 2a quinzena
desembre 200210Anysp

u
b

lic
ac

ió
 g

ra
tu

ït
a

Núm. 212
2a quinzena desembre

2002
Època III

de Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixacde Montcada i Re ixac

El treball el farà l’institut Igual de la Diputació de Barcelona. Pàgina 4

>>  El govern preveu
instal·lar contenidors
subterranis  P. 9

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  Monogràfic Especial
40 anys
de la gran nevada
A les pàgines centrals

Ambient nadalenc en l’estrena del carrer Clavell
Tot i l’intens fred que acompanyava la tarda, més de mig miler de persones van voler-se afegir a la
festa d’inauguració de les obres de remodelació del carrer Clavell, el passat 13 de desembre. Un
grup d’animació va donar música i color a l’esdeveniment i va encadenar la festa fins a les postres,
amb un pastís de 25 metres de llargada elaborat per Manuel Jiménez, de Pastisseria Montcada.

Un grup d’animació va guiar el passeig inaugural. P. 8

>>  La Filharmónica
actuarà el 4 de gener a
Montcada  P. 32

>>  La passarel·la sobre
el Besòs serà una
realitat a principi d’any
P. 11

OFC

>>  El Nadal, marc de
diferents campanyes
solidàries P. 16

>>  La Veu presenta el
seu llibre d’estil   P. 12

El Ple aprova redactar
un estudi per legalitzar
el Bosc d’en Vilaró

Montcada.org,
el referent de
la ciutat
a Internet

LLUÍS MALDONADO

Continguts dinàmics,  videos
multimèdia, cercadors de
notícies i fotografies i la veu
on line són alguns dels nous
apartats que presenta
www.montcada.org, el por-
tal de Montcada i Reixac a
Internet, i que el situen com
un dels espais virtuals de
ciutat més dinàmiques del
Vallès Occidental, amb un
promig de 5.000 visites men-
suals que augmenten
progressivament.
Pàgina 3

>>  L’Handbol La Salle
comença els actes del
50è aniversari del club   P.
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La remodelada pàgina de l’Ajuntament ofereix continguts multimèdia

pilar abián
redacció

WWW.MONTCADA.ORG

La web municipal incorpora
videos de ciutat interactius.
Els internautes poden accedir
a imatges de Montcada i els
seus barris filmades des de
l’aire. Quan un dels elements
apareix envoltat d’una franja
de color, aquest senyal indi-
ca que, fent un clic, es pot
accedir a l’interior de l’equipa-
ment marcat. El video, d’uns
cinc minuts de durada, va
acom’panyat d’una explicació
sonora sobre la història i les
característiques de la localitat.
L’alcalde també fa la seva pre-
sentació personal en video i
per escrit.

Perspectives de creixement

LLUÍS MALDONADO

Videos
de ciutat

interactiusPILAR ABIÁN

 >> El nou disseny de la web ha funcionat en període de proves des del passat estiu

 >>D’esquerra a dreta, Vallvé, Arrizabalaga, Perona i Teixidó

pilar abián
redacció

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac té una de les webs muni-
cipals més dinàmiques del Vallès
Occidental, amb un promig de
5.000 visites mensuals. El nom-
bre d’entrades a montcada.org
s’ha incrementat en els últims
mesos coincidint amb el canvi
de disseny de la pàgina –en
període de proves des de
l’estiu– que ha estat fruit d’un
treball conjunt iniciat l’any
passat entre Montcada
Comunicació, el departament
d’informàtica de l’Ajuntament i
l’empresa Oasis, que ha comptat
amb una subvenció de 6.000
euros de la Diputació de Barce-
lona. El resultat d’aquesta
col·laboració es va presentar
públicament el passat 13 de
desembre al consistori, en un
acte presidit per l’alcalde, el so-
cialista César Arrizabalaga, el
president del Consell d’Admi-
nistració de Montcada Comu-
nicació, Juan José Perona i Manel
Vallvé, cap de l’Oficina de
Govern Local de la Diputació
de Barcelona.

Novetats. La informació lo-
cal i l’actualitat són els principals
atractius de la web municipal
que renova els seus continguts
a diari des de Montcada Comu-
nicació.  A la portada de la pà-
gina es publiquen els titulars de
les notícies –algunes acom-
panyades també d’imatge– i una
àmplia agenda d’actes. Fent un
clic a sobre dels enunciats,
l’internauta pot disposar de la
informació totalment desenvo-
lupada. La web també incorpora
l’opció d’escoltar un butlletí diari
amb les informacions emeses per
Montcada Ràdio (104.6 FM) i dos
cercadors, un de notícies i un
altre de fotografies.
L’actualitat comparteix prota-
gonisme amb altres qüestions de
ciutat o serveis que apareixen a
la banda dreta de la pantalla,
juntament amb un apartat titulat
novetats, on s’inclouen con-
tinguts que el consistori vol pro-

mocionar de manera puntual per
al coneixement de la ciutadania
(convocatòria de concursos,
ofertes de treball del Servei de
Promoció de l’Ocupació, bans o

La web s’actualitza a diari i té
cercador de notícies i de fotos

Una de les principals novetats
que incorpora la web munici-
pal és La Veu on line, l’eina que
permet consultar els
continguts d’aquest periòdic
des del número 204, el primer
que es va fer a tot color. La
pàgina principal mostra la por-
tada més recent de la
publicació i les notícies desta-
cades amb fotografia. Sota el
títol genèric de cada secció
s’enuncien els titulars de les
notícies des dels quals es pot
accedir a la informació desen-
volupada. L’internauta que
visiti la pàgina disposa també
d’un cercador de notícies per
trobar de manera ràpida
aquelles que siguin del seu
interès. PA

“Tenim una de les millors
webs de la comarca, però no
ens conformem amb això,
volem que continuï creixent
i que sigui una eina útil per
a la ciutadania” , va dir
l’alcalde durant la presentació.
En aquest sentit, el director de
Montcada Comunicació, Josep
Antoni Teixidó, va indicar que
a principi de l’any vinent la
pàgina incorporarà informació
sobre totes les tramitacions
que fa l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC). La possibilitat
de fer gestions a través d’Inter-
net encara no es planteja, fins
que no es resolgui tècnicament
la identificació personal de
l’usuari. En nom de la Dipu-
tació, Vallvé va felicitar la tas-
ca feta pel consistori en l’elabo-

edictes...). A l’altra banda de la
pàgina hi ha la botonera des d’on
l’internauta pot consultar infor-
mació referida tant a l’organitza-
ció de l’administració local com

a la ciutat, amb videos expli-
catius i interactius A través de
la web també es pot contactar
electrònicament amb l’Ajun-
tament mitjançant l’adreça
ajuntament@montcada.org.

ració d’una web que compleix
amb els objectius genèrics d’ajuda
a la promoció del municipi, acos-

tar els serveis als ciutadans i
fomentar la participació. PA

‘La Veu’ ja es
pot consultar

a Internet

 >> Portada de ‘La Veu on line’

LLUÍS MALDONADO
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Llum verda al procés de legalització

de la urbanització del Bosc d’en Vilaró

PLE MUNICIPAL DEL MES DE NOVEMBRE

pilar abián
redacció

Al sector, qualificat com a zona forestal i situat a la part alta de Vallençana, hi ha al voltant de 250 habitatges

 >> Els veïns del Bosc d’en Vilaró van omplir la sala de plens i van celebrar l’aprovació del punt

L’Ajuntament signarà un conve-
ni amb la Diputació de Barcelo-
na perquè l’Institut de Gestió
Urbanística i Activitats Locals
(IGUAL) faci un estudi sobre
com s’ha de tramitar i planejar
la legalització del Bosc d’en
Vilaró, a la part alta de
Vallençana. Aquesta
urbanització, que va néixer en
la dècada dels setanta i que
actualment compta amb uns 250
habitatges, es troba en un sector
qualificat com a forestal. Després
de 20 anys de reivindicacions
veïnals perquè es legalitzi, el Ple
va acordar el passat 28 de
novembre obrir la via per fer
aquest procés. El punt es va
aprovar amb els vots a favor de
l’equip de govern, PSC i CiU, i
del PPC, en l’oposició. La resta
de grups, ICV, EUiA i ERC, no
hi van donar suport, en consi-
derar que no es pot legalitzar
en la seva totalitat un sector que
ha crescut en els últims anys –
quan l’Ajuntament ja havia
prohibit que es fessin noves
edificacions– i aposten per
mantenir la qualificació de zona
forestal.
Arguments del govern.
L’alcalde, el socialista César
Arrizabalaga, opina que la legalit-
zació del Bosc d’en Vilaró no
es pot ajornar més. “No podem
continuar amagant el cap
sota l’ala, davant d’un proble-
ma que cueja fa vint anys”, va
dir l’edil, qui també va recordar
que, a final dels 90, sent ell
mateix regidor d’Urbanisme, es
va avaluar en més de 60 milions
d’euros (10.000 milions de
pessetes) el cost d’eliminar la
urbanització i recuperar la zona

forestal. Segons l’alcalde,
aquesta possibilitat és
econòmicament inviable i la
legalització és l’única sortida que
té el veïnat per poder disposar
dels serveis bàsics que té el
nucli urbà de la població –
clavegueram, voreres, asfaltat de
carrers… L’únic partit en l’opo-
sició que va donar suport al
govern municipal en la seva
proposta va ser el Partit Popular
de Catalunya, la resta de grups
va votar en contra. El portaveu
d’ICV, José Francisco Márquez,
opina que el Bosc d’en Vilaró
s’ha de mantenir com a zona fo-
restal i aposta per recuperar les
negociacions amb els veïns que
va iniciar el govern de Josep M.
Campos i que passen per cedir
l’ús de la propietat per un
període de 75 anys. Passat aquest
temps les cases s’enderrocarien
i l’espai es recuperaria com a
bosc. Aquesta possibilitat es va
negociar en la dècada dels 80,
però el procés es va interrompre
a causa de la desaparició de
l’antiga Corporació Metropolita-
na de Barcelona, l’administració
que estava disposada a tutelar el
procés. “El govern municipal
–va dir– hauria de recuperar
aquesta línia de treball i li
recordo a l’alcalde que aques-
ta proposta també va comp-
tar amb el suport dels socia-
listes en el govern anterior”.
Els dos representants d’EUiA,
Alba de Lamo i Joan Josep Nuet
es van mostrar partidaris
d’assegurar un nivell de vida dig-
ne als veïns de la zona però ga-
rantint que, a llarg termini, la zo-
na sigui un parc forestal. “És
més urgent un pla d’urba-
nització tou del sector que el
seu planejament”, va dir Nuet.

També es va posicionar en con-
tra la portaveu d’ERC, Marta
Aguilar, per a qui la problemàtica
“no se soluciona legalitzant el
sector sinó fent respectar la
qualificació de zona forestal”.
Aguilar va apostar per un
creixement sostenible del mu-
nicipi i per estudiar la reubicació
dels veïns en el nucli urbà.
Les propostes dels grups de
l’oposició que van votar contra
la legalització del Bosc d’en
Vilaró van rebre en alguns mo-
ments les amonestacions del
més de centenar de veïns que
es van aplegar a la sala i que va
aplaudir en ple quan el punt es
va donar per aprovat.

(Continua a la pàgina 5)

societat d’habitatge municipal
altres punts del Ple

Aprovació provisional del Pla Especial d’abastament d’aigua potable
a Vallençana. Aprovat per unanimitat.

Ratificació del conveni amb l’Ajuntament de Ripollet per a la gestió
compartida de les finques del sector de la Granja. Aprovat per una-
nimitat.

Atorgar aval a l’operació de crèdit de l’AV Terra Nostra per import de
138.000 euros. Aprovat per unanimitat.

Aprovació de la modificació de tarifes de l’empresa de serveis fune-
raris Truyols SA per a l’exercici del 2003. Aprovat per unanimitat.

Aprovació de l’article 25 de l’Ordenança de via pública i convivència
ciutadana per regular la col·locació de contenidors i sacs a la via pú-
blica. Aprovat per unanimitat.

LLUÍS MALDONADO
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Continua endavant la modificació
del PGM a Vista Rica i la Rasa

El Ple, amb els vots del PSC,
CiU i EUiA, va aprovar conti-
nuar endavant la tramitació per
modificar el Pla General Metro-
polità (PGM) al turó de Vista
Rica i a la Rasa de Mas Rampi-
nyo, que té com a objectiu acon-
seguir la titularitat pública del
turó ubicat en el nucli urbà i
urbanitzar l’entrada a la localitat
pel sector de la Rasa. Aquest
projecte, que el govern local ha
negociat amb els propietaris dels
terrenys, no compta amb el vist-
i-plau de la major part de l’opo-
sició. ERC entén que el municipi
perd espai destinat a equipa-
ments i i ICV i PPC argumenten
que no s’ha fet una bona nego-
ciació ni tècnica ni política. Els
tres grups van presentar allega-
cions que el govern va desesti-
mar. El regidor d’Urbanisme, el
socialista Alfonso Romo, va ar-
gumentar que el govern ha acon-
seguit millores importants respec-
te la proposta inicial dels promo-
tors i que el projecte dignificarà
substancialment una de les
entrades al municipi, a més de
guanyar zona verda al nucli urbà.

El Ple, aquesta vegada per una-
nimitat, va fer també l’aprovació
provisional de la modificació del
PGM a la Zona 21 de Terra Nos-
tra, que suposa un pas endavant
en la voluntat municipal de
canviar la qualificació urbanísti-
ca del sector est, per permetre la
legalització dels habitatges
existents, i de reivindicar com a
zona forestal el sector oest que
queda per sobre l’autopista.
Altres punts tractats i aprovats
pel plenari van ser el projecte i
la convocatòria d’un concurs per
instal·lar escales mecàniques al
pas soterrat sota la línia de Vic
a Mas Rampinyo, la modificació
de l’article 25 de l’ordenança de
via pública sobre la instal·lació
de sacs d’obra al carrer, i
finalment, la proposta d’actua-
lització de Pla bàsic d’emer-
gències per al municipi, una eina
necessària per actuar només en
cas de catàstrofe.

Debat econòmic. L’aprova-
ció d’expedients de modificació
de crèdit dins del pressupost del
2002 proposada pel regidor
d’Economia i Hisenda, Joan
Maresma, no va rebre el suport

en la seva totalitat d’EUiA i PPC.
Ambdós grups van votar en con-
tra d’un dels apartats en consi-
derar que el govern està des-
tinant massa diners a despeses
relacionades amb protocol. Joan
Josep Nuet (EUiA) i Teodoro
García (PPC) van criticar
“l’excés de despeses en
canapès”, als actes que convo-
ca l’Ajuntament i van reclamar
les xifres detallades del que s’ha
gastat fins ara. Les crítiques van
tenir la resposta de Maresma,
qui va explicar que les despeses
estan plenament justificades. “Si
ara hi ha més inauguracions
és perquè hem destinat més
de set milions d’euros a inver-
sions  i perquè hem creat nous
ser veis com l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà”, va dir
l’edil.

Moció no acceptada. En
l’apartat de mocions, el grup
d’EUiA va presentar una contra
la guerra a l’Irak que no va ser
acceptada pel govern municipal
ni tampoc pel PPC, en conside-
rar que el Ple només ha de tractar
qüestions que afectin al seu
àmbit competencial.

PLE MUNICIPAL DEL MES DE NOVEMBRE
en 2 minuts...

!Comissió per investigar les víctimes
de la Guerra Civil i del franquisme
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), ha anunciat que properament
es constituirà una comissió per la recuperació de la memòria
històrica de la Guerra Civil i la repressió franquista. “No
només parlem de gent que va ser afusellada, sinó la que
va haver d’exiliar-se o passar anys de la seva vida en presons
i camps de refugiats”, ha explicat l’edil. L’Ajuntament no té
constància de l’existència de fosses comunes al municipi, tot i
que ja s’ha posat en contacte amb l’ong estatal Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica, receptora en la
majoria de casos de les dades sobre les fosses existents al
nostre país. D’altra banda, el grup parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat una proposició no
de llei al Parlament en què, entre d’altres qüestions, insta el govern
de la Generalitat a elaborar un cens de les persones mortes i
enterrades sense identificar durant la guerra i postguerra civil a
Catalunya. LG

!Les eleccions sindicals, en marxa
Els treballadors d’una quarantena d’empreses de Montcada i
Reixac han celebrat eleccions sindicals durant l’últim trimestre
d’aquest any per escollir els seus representants al comitè d’em-
presa. La majoria de les empreses del municipi faran les eleccions
sindicals al llarg de l’any 2003. Els primers resultats globals
apunten un pes més gran del sindicat Comissions Obreres amb
el 49% de la representació, seguit d’UGT amb un 36%. Un dels
col·lectius que ja ha celebrat eleccions sindicals són els
treballadors de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, on CCOO
ha aconseguit vuit delegats, UGT tres i el sindicat de la policia
local un. Els comicis han comptat la participació del 80% de la
plantilla. En compliment de la nova Llei de Prevenció i Riscos
Laborals, els empleats han escollit per primera vegada els delegats
de prevenció, votació que també ha guanyat CCOO amb tres
representants. LR
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L’Ajuntament haurà de cercar
noves fòrmules de finançament
pilar abián
montcada

>> La legislació europea i estatal limitarà l’endeutament públic El dia 20
s’aproven els
pressupostos

pilar abián
redacció

L’Ajuntament ha convocat per
al 20 de desembre dues sessions
plenàries a les Antigues Escoles
de Mas Rampinyo. A la primera
(19.30 h), de caire extraordinari,
es farà l’aprovació dels
pressupostos per al 2003, que
està previst girin al voltant dels
24 milions d’euros.
Posteriorment a aquesta sessió
començarà el Ple corresponent
al mes de desembre, l’últim de
l’actual exercici en què es tracta-
ran, entre d’altres qüestions,
l’aprovació de la cessió a l’em-
presa pública Montcada Societat
Municipal SA d’una finca  pro-
pietat de l’Ajuntament situada
entre els carrers Ripoll i Sant
Jaume, on hi ha previst construir
13 habitatges protegits. L’ordre
del dia del plenari també inclou
l’aprovació definitiva de les
ordenances fiscals i preus
públics per al 2003 i una
proposició de l’Alcaldia que
suposa l’acceptació de l’obra del
pintor Joan Capella i Arenas i
l’establiment d’una renda vitali-
cia a favor de l’artista i la seva
esposa. Abans dels plens, a les
19.15 h, es farà la Junta General
de Montcada Societat Municipal,
SA.

 >> Maresma durant la seva intervenció a l’Auditori Municipal

A partir del 2004 l’Ajuntament
haurà de buscar altres fòrmules
de finançament per fer inversió
pública al municipi. Aquest és
el missatge que va donar el presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan
Maresma, de CiU, durant la
conferència Un projecte econòmic
de futur feta a l’Auditori el passat
12 de desembre. L’edil va
contextualitzar la situació finan-
cera del consistori des de l’inici
de l’actual mandat i va avançar
les línies a seguir els propers
anys sota les directrius de la
nova llei estatal d’estabilitat
pressupostària i la reforma de la
llei d’hisendes locals.

Eliminació del deute.Eliminació del deute.Eliminació del deute.Eliminació del deute.Eliminació del deute.
Maresma va indicar que, a l’inici
del mandat del PSC i CiU, l’any
1999, l’Ajuntament tenia un
deute acumulat per pagar a curt
termini de més de 1.400 milions
de pessetes (8.300.000 euros).
Segons l’edil, aquesta situació va
obligar al nou govern a fer un
esforç per capgirar la situació i
obtenir més recursos. “Gràcies
a una bona gestió, avui dia

LLUÍS MALDONADO

hem eliminat el deute a curt
termini i hem recuperat la cre-
dibilitat com a administració
davant dels proveïdors, les
entitats financeres i la ciuta-
dania”, va dir Maresma. L’edil
va explicar que fins al 1999 hi
havia empreses que no pagaven
impostos perquè no existia un
cens actualitzat de les indústries
ubicades al municipi. Maresma
va indicar que, un cop superada

aquesta primera fase, el govern
local es va fixar com a objectiu
augmentar el capítol d’inversions,
un apartat que ha anat creixent
progressivament durant el man-
dat fins als 7.500.000 d’euros
(1.250 milions de pessetes) de
l’actual exercici.

PPPPPerererererspectispectispectispectispectivvvvves de futures de futures de futures de futures de futur.....
Expressada la visió del govern
sobre el passat i el futur eco-

nòmic del consistori, Maresma
va parlar dels anys venidors i de
l’adaptació de l’actual sistema fi-
nancer local a les noves lleis eu-
ropees i estatals. L’edil va expli-
car que a partir del 2003, amb
l’eliminació de l’IAE per a les
empreses que facturen menys
d’un milió d’euros l’any, l’Ajun-
tament deixarà d’ingressar al
voltant de 60 milions de pessetes
(361.000 euros), una xifra que el
consistori encara no sap com
recuperarà. Els canvis més signi-
ficatius en la gestió econòmica
municipal arribaran, segons Ma-
resma, a partir del 2004. “La llei
–va dir– ja no ens permetrà
endeutar-nos per fer inversió
pública, això vol dir que
haurem de cercar ingressos
atípics”. El regidor d’Hisenda va
posar exemples gràfics de les
noves fòrmules financeres com
ara arribar a acords amb em-
preses, de manera que es puguin
fer equipaments amb diners
privats, però amb gestió munici-
pal. Altres vies de finançament
podrien arribar a través de la crea-
ció d’empreses mixtes i de
l’adjudicació de serveis a empre-
ses externes. Maresma va apun-
tar fins i tot la possibilitat de crear
una caixa pròpia, emulant altres
municipis, com ara Terrassa.
Fixant l’horitzó del 2010, el regi-
dor va reclamar la confiança de
la ciutadania en l’actual govern i
va dibuixar una ciutat moderna,
activa i amb una visió positiva
de si mateixa.
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Més de mig miler de veïns en
 la inauguració del carrer Clavell

Un pastís de 25 metres de llarg va ser el protagonista de la festa

sònia hernández
montcada

 >> La inauguració era una festa esperada pel veïnat

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Les autoritats passejant pel carrer, enmig de la festa

Al voltant de 500 persones van
assistir a la inauguració de la
nova urbanització del carrer
Clavell que es va fer el 13 de
desembre a la tarda. L’animació
lúdica i l’elaboració d’un pastís
gegant, de 25 metres, a càrrec
del pastisser Manuel Jiménez,
van ser els dos atractius de l’acte
que va patrocinar l’empresa
constructora Cobra, responsable
de l’actuació urbanística. Les
obres inaugurades van comen-
çar el passat 1 de juliol, amb un
cost total de 330.000 euros,
sufragats íntegrament per l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac. La
reforma del carrer ha consistit
en la renovació del clavegueram,
l’ampliació de les voreres, la ins-
tal·lació d’arbrat i mobiliari urbà
i la col·locació de dos passos
elevats per reduir la velocitat
dels vehicles. El regidor d’Urba-
nisme, Alfonso Romo (PSC), va
declarar durant l’acte d’inaugura-
ció que les reformes s’han fet
en concordança amb la línia d’ac-
tuació municipal que pretén
augmentar la qualitat de vida

dels vianants: “Des de l’Ajun-
tament volem que al municipi
el vianant tingui prioritat so-
bre el vehicle, i per això hem
fet voreres més amples i pa-
sos elevats”.

Millora del clavegueram.
Per la seva banda, l’alcalde el
socialista César Arrizabalaga va
dir que les obres havien resolt
el problema històric de
clavegueram que tenia el carrer
i que exigia una actuació urgent.
L’edil  també va assenyalar que,

amb la remodelació, el sector
guanyarà en centralitat: “Aquest
carrer esdevindrà un punt de
referència en el desenvolupa-
ment del comerç”.
 El president de l’Associació de
Comerciants de Montcada Cen-
tre Llevant –entitat que va col-
laborar amb el consistori en
l’organització de la inauguració–
Eudald Lluís, va manifestar el
seu agraïment a l’Ajuntament per
la renovació del carrer Clavell
que contribuirà a potenciar la
zona comercial.

 >>El gran atractiu de l’acte va ser el pastís de 25 metres
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El govern estudia instal·lar
contenidors subterranis

L’Ecoparc té
els permisos

en regla

L’Ecoparc 2, en construcció a
Can Cabanyes, complirà amb la
normativa un cop entri en fun-
cionament. Així ho ha confirmat
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga, en resposta a l’últim
comunicat de premsa que ha fet
la Plataforma Vallès Net de
Residus després de reunir-se amb
Ramon Tella, del Departament
de Medi Ambient de la Gene-
ralitat, en què afirmava que la
Junta de Residus no aprova com
s’està fent la tramitació de la
instal·lació. Arrizabalaga ha des-
mentit aquest extrem i ha confir-
mat que la futura planta de trac-
tament de residus ha rebut tots els
informes favorables que atorga la
Generalitat i que serà el propi
Ajuntament l’encarregat de donar
la llicència ambiental als promotors
de l’Ecoparc 2. Les obres es van
iniciar l’any passat, al terme muni-
cipal montcadenc en el límit amb
Ripollet, Barberà i Santa Perpétua.
Aquest equipament metropolità
tractarà anualment 240 mil tones
de deixalles. Quan la planta entri
en funcionament, l’Entitat Metro-
politana, clausurarà la incineradora.

pilar abián
redacció

>>Actuació per millorar el paisatge urbà

societat d’habitatge municipal

El govern municipal estudia la
possibilitat d’instal·lar conte-
nidors subterranis a la localitat
per eliminar del paisatge urbà
l’actual volum dels  dipòsits
d’escombraries. Amb aquest
objectiu, una delegació local
formada per l’alcalde, César
Arrizabalaga, els regidors
d’Urbanisme i de Serveis Ur-
bans, Alfonso Romo i Juan Gar-
cía, respectivament, es va
desplaçar els dies 4 i 5 de
desembre a Sevilla per visitar una
mancomunitat d’11 municipis
que conjuntament han imple-
mentat aquest tipus de conteni-
dors. Segons Arrizabalaga, l’ex-
periència és viable, tot i que
s’haurà de fer de manera pro-
gressiva, donat l’elevat cost que
suposarà, al voltant d’1 milió 800
mil euros (uns 300 milions de
pessetes). Per a l’edil, el més
important és reduir l’impacte vi-
sual dels contenidors.

Gran capacitat. Els dipòsits
soterrats tenen el triple de capa-

citat que els de superfície. Exte-
riorment la part del que es visua-
litza és una mena de bústia que
s’obre amb sistema de pedal i
que no deixa veure el contingut.
La bossa es diposita en una sa-
fata i desapareix en el moment
en què es tanca, aquest sistema
impedeix que els residus i les
olors sortin a l’exterior. L’alcalde
aposta per implementar-lo pro-
gressivament a tots els barris i
ha anunciat que el govern encar-
regarà un estudi per determinar
quan es comencen a instal·lar.

Durant la seva es-
tada a Sevilla la
delegació local va
ser rebuda pel
president de la
Junta d’Andalusia,
Manuel Chaves, a
qui veiem en la
fotografia amb Cé-
sar Arrizabalaga.

 >> Contenidors soterrats, amb el triple de capacitat i menys impacte visual, enfront els convencionals

ARXIU

visita institucional
JUNTA DE ANDALUCÍA

pilar abián
redacció
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Tabernero reclama un pacte
d’esquerres postelectoral

pilar abián
redacció

El candidat d’EUiA es va presentar davant de la seva militància

 >> D’esquerra a dreta, de Lamo, Tabernero, Miralles i Nuet

PILAR ABIÁN

Material i donacions per a Galícia

La secció local d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) ha
posat en marxa la campanya de
solidaritat Catalunya per Galícia
que pretén recollir fons i mate-
rial destinat a la neteja de les
platges afectades pel vessament
del fuel que transportava la nau
Prestige. La formació ha obert
un número de compte corrent a
Caixa Penedès (2081-0110-92-
3300004286) i farà servir el seu
local (c/ Guadiana, 12) com a

Els Verds i el Grup de Medi Ambient critiquen la gestió de la crisi del Prestige

punt de recollida de material els
dilluns i els dimarts (de 21 h a
22.45 h). El president d’ERC,
Jordi Expósito, ha fet una crida
a les empreses que disposin de
contenidors, botes de goma,
mascaretes i altres materials que
facilitin la neteja.

Crítiques. Els Verds (EV),
per la seva banda, han fet un
comunicat en què critiquen la
falta de previsió i la lentitud del
govern a l’hora de prendre
mesures. Manel Borrell, respon-

sable local d’EV, també denun-
cia la irresponsabilitat dels
governants que, “en lloc
d’extraure el fuel en un port, tal
com van recomanar els científics,
van allunyar el vaixell mar
endins, agreujant la catàstrofe”.
Vicenç Vilana, del Grup de Medi
Ambient-Ecologistes en Acció,
coincideix amb aquesta valora-
ció i reclama que es depurin res-
ponsabilitats  i que s’apliquin
polítiques preventives perquè
“fets tan tràgics com aquest
no es tornin a repetir”.

laura grau
redacció

El coordinador d’Esquerra Uni-
da i Alternativa (EUiA) a Mont-
cada, Carles Tabernero, es va
presentar el 14 de desembre en
un sopar amb 200 militants i
simpatitzants com l’alcaldable de
la formació a les properes elec-
cions municipals. El líder local
d’EUiA va comptar amb el su-
port del coordinador general de
la formació, Jordi Miralles, i del
diputat d’Izquierda Unida (IU)
Luis Carlos Rejón.

Pacte sense CiU. En el seu
primer discurs públic com a
candidat, Tabernero va enume-
rar quines són les actuacions que
no li agraden de l’actual govern
municipal, format pel PSC i CiU,
i es va referir a la pujada d’im-
postos, la paralització dels
consells de participació i a una
política cultural d’ “aparador”,
entre d’altres qüestions. En
opinió del líder d’EUiA, “tot
plegat respon a la presència de
CiU en el govern”, per això Ta-
bernero va reclamar un futur pac-
te  només d’esquerres. En aquesta
línia, la formació negocia en
l’actualitat presentar una candi-

datura conjunta amb ICV. Les
converses estan molt avançades
i es preveu que l’acord es
formalitzi a mitjan gener. Aquesta
candidatura unitària pot relegar
l’alcaldable d’EUiA al segon lloc
de la llista. No obstant això, Ta-
bernero va afirmar que “els in-
teressos de l’esquerra estan per
sobre dels personalismes”. So-
bre la unitat  també va parlar el
coordinador general d’EUiA,
Jordi Miralles, qui va apostar per

la superar les diferències que hi
ha hagut en els últims anys per
recuperar la confiança de l’elec-
torat.
En l’acte de presentació de Ta-
bernero, el regidor d’EUiA, Joan
Josep Nuet, va anunciar que no
es presentarà a la reelecció.
“Deixaré el càrrec –va dir–
amb la tranquilitat que tant
l’alcaldable com la portaveu
del grup, Alba de Lamo, són
una garantia de futur”.

en 2 minuts...

Les JERC enterren la Constitució
Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) de
Montcada i Reixac van mostrar el seu desacord amb la
Constitució Espanyola enterrant-la. L’acte va tenir lloc el 6 de
desembre, 24è aniversari de la Constitució, a les portes del
cementiri municipal, i se
sumava a la campanya que a
nivell nacional han iniciat els
joves republicans, amb el
lema Plantem-los cara! Un
representant de les JERC de
Montcada, Tomàs Zache, va
llegir un manifest a la
vintena de persones que es
van aplegar a les portes del
cementiri i que posteriorment van enterrar, allà mateix, un
exemplar de la Constitució. El portaveu de JERC de Montcada,
Jordi Gómez, considera que “la Constitució ha d’estar ente-
rrada perquè marca una Espanya gran i única, que no
permet l’autodeterminació”. SA

!

El 13 de desembre, la
secció local d’ERC va
organitzar un sopar que va
aplegar una quarantena de
militants i simpatitzants
amb l’assistència del
diputat al Parlament de
Catalunya i vicesecretari
general de Política eco-
nòmica d’ERC, Josep
Huguet –al centre de la imatge–, qui va repassar la situació polí-
tica actual i les perspectives de futur. Huguet va dir que a les
municipals del 2003 Esquerra espera haver igualat el nombre de
llistes presentades per la segona força municipalista el 1999. LR

!

25è aniversari de CDC!
La delegació local de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) celebrarà durant el 2003 el
seu 25è aniversari. Per commemorar
aquesta data, el partit ha editat un
logotipus que il·lustrarà tots els
actes que faci al llarg del proper
any i que es va presentar a la mi-
litància el passat 16 de desembre.
El dibuix, obra del pintor mont-
cadenc Joan Capella, és una al·legoria
del municipi al peu del turó travessat
per la senyera amb el lema 25 anys
treballant per Montcada. La dele-
gada del partit a la localitat, Antònia
Bofill, ha anunciat que CDC pre-
para un ampli programa de cele-
bració que tindrà com a acte cen-
tral un sopar amb l’assistència del president de la Generalitat,
Jordi Pujol. PA

Sopar d’ERC amb Josep Huguet

SÍLVIA DÍAZ

ERC
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La passarel·la entre Montcada
i Santa Coloma, en la fase final

 >> El pont estarà enllestit a principi d’any

sílvia alquézar
laura grau
redacció

A final de mes quedarà enllestida
la primera fase de construcció
de la passarel·la de vianants so-
bre el riu Besòs que unirà Mont-
cada i Santa Coloma de Gra-
menet. El pont, situat a l’alçada
de la Casa de les Aigües, té una
longitud de 144 metres i una
amplada de gairebé 6,70 metres.
Està format per dos estreps de
formigó armat, a banda i banda
del riu, i tres piles centrals que
suporten l’estructura. El 16 de
desembre l’empresa Corsán-
Corviam va procedir a l’opera-
ció de col·locació de dues de
les quatre plataformes
metàl·liques que conformen la
passarel·la (moment que recull
la fotografia). A partir de gener
s’iniciarà l’última fase de
construcció del pont que
consistirà en la col·locació del
paviment, les baranes,
l’enllumenat i altres acabats.
Corsán-Corviam també està fent
les obres del passeig de ribera,
que transcorre paral·lel a la ca-
rretera de La Roca i que
connectarà Montcada amb San-
ta Coloma. Ambdós projectes

>> Actuacions a la llera del Besòs

s’emmarquen en el pla del
Congost del Besòs que pretén
rehabilitar les zones de l’últim
tram del riu. El pla compta amb
el suport econòmic del Ministeri
de Foment que va signar un
conveni de col·laboració amb
ambdós ajuntaments.

Usos del Besòs. D’altra
banda, l’Ajuntament signarà el
pròxim 9 de gener un conveni
amb els consistoris de Barcelo-
na, Sant Adrià i Santa Coloma
per definir els usos dels voltants
del riu Besòs coincidint amb la
recuperació del seu tram final

amb l’horitzó del Fòrum de les
Cultures del 2004. La iniciativa,
batejada amb el nom de Projecte
més Besòs, té per objectiu crear
cinc espais de debat sobre les
possibilitats de la llera a nivell
sociocultural, mediambiental i
esportiu. El projecte neix amb
un pressupost de 40.770 euros,
dels quals la Diputació de Bar-
celona n’aportarà 20.300 i el
Fòrum de les Cultures 20.470.
El regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament, Alfonso Romo
(PSC), opina que “aquesta ini-
ciativa servirà per donar a
conèixer la importància de la
rehabilitació del riu Besòs”.

ÀNGEL ACÍN
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‘La Veu’, pionera amb l’edició
del seu propi llibre d’estil

pilar abián
redacció

 >> El manual recull la filosofia, l’estil periodístic i el disseny del periòdic

LLUÍS MALDONADO

 El manual es pot consultar a través d’Internet, a ‘La Veu on line’

La Veu de Montcada i Reixac ja té
el seu propi llibre d’estil que re-
cull la filosofia i les
particularitats de la publicació,
des de la línia informativa fins a
les característiques
tipogràfiques. Els continguts han
estat aprovats pel Consell
d’Administració de Montcada
Comunicació, l’organisme
autònom que gestiona els mit-
jans de comunicació públics de
la localitat, i els han elaborat
conjuntament la periodista Mar-
ta Corcoy, els membres del Con-
sell de Redacció del periòdic,
el Servei Local de Català (SLC)
i la Fundació Cultural de Mont-
cada, que aporta un annex so-
bre els barris. Aquesta és la pri-
mera publicació municipal arreu
de Catalunya que té un llibre
d’estil propi, segons dades de la
UAB.

Eina de treball. En opinió
del president del Consell d’Ad-
ministració de Montcada Comu-
nicació, el periodista Juan José
Perona,  el  llibre d’estil “serà
una eina de gran utilitat per
als periodistes i vetllarà pel bon
funcionament de la publi-
cació”. Durant l’acte de pre-
sentació del manual, fet el passat
13 de desembre a l’Ajuntament,
Perona va destacar que el llibre
recull el codi deontològic que els
professionals han de respectar i
aboga per un ús del llenguatge
no sexista ni discriminatori. El

president de l’organisme també
va fer referència a la limitació als
períodes electorals de la propa-
ganda electoral i a la diferenciació
entre aquesta i la publicitat co-
mercial. L’autora del text, Marta
Corcoy va resaltar La Veu com a
una publicació singular en el pa-
norama comunicatiu, tant pel seu
disseny com per la seva qualitat
informativa. Per a Corcoy, “el
llibre servirà per consolidar
aquest mitjà, que és un model
a seguir per altres adminis-
tracions”. També en aquesta línia
es va manifestar l’alcalde, el so-
cialista César Arrizabalaga, qui va
agrair personalment al Consell
d’Administració i al Consell de
Redacció, la seva tasca al front
del periòdic. L’edil va dir que no
el deixa de sorprendre que aquest
mitjà sigui pioner pel seu trac-

tament informatiu i per garantir
la pluralitat a través d’un Consell
d’Administració independent
format per ciutadans que no són
càrrecs electes i que han estat
triats pel Ple. Arrizabalaga va
afegir que “amb el canvi de dis-
seny, La Veu ha guanyat en
qualitat, en presentació i en
credibilitat i ara, amb el llibre
d’estil, els periodistes tindran
una guia per treballar”.

Exemple a seguir. El llibre
d’estil de La Veu pot ser un exem-
ple a seguir per altres publi-
cacions públiques, ja que la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Es-
tudis Autonòmics i Locals l’ha
inclós en el seu Banc de Bones
Pràctiques (www.diba.es/BBP)
que té com a objectiu difondre
experiències innovadores de
govern i gestió als municipis.
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Empresas del nuevo milenio

Una nueva generación de audífonosUna nueva generación de audífonosUna nueva generación de audífonosUna nueva generación de audífonosUna nueva generación de audífonos
Central de
Audiología
considera que la
adaptación de
ayudas auditivas,
en los casos de
perdida de
audición, es de
primera necesidad
para no perder
calidad de vida.

La primera manifesta
ción que nos pone
en alerta sobre la

posibil idad de padecer
una perdida auditiva es la
de  tener que pedir cons-
tantemente que nos repi-
tan palabras diciendo:
¿Que?, ¿Como?, hecho
que provoca un cierto ma-
lestar, tanto en la perso-
na que habla como en la
que escucha. Además,
así se producen discusio-
nes familiares por el vo-
lumen del televisor, la ra-
dio..., hasta que se pre-
sentan importantes pro-
blemas de comunicación
que llevan a un estado de
aislamiento social que
hace que la persona no
desee resolver el proble-
ma y rechace la sociedad,
ya que no podrá seguir las
conversaciones con los
amigos en el café, el las
comidas familiares, etc.
Por  esto,  Central  de
Audiología considera
que la adaptación de me-
didas auditivas en estas
situaciones es de prime-
ra necesidad, y sus técni-
cos estudian personal-
mente cada caso para de-
terminar la mejor solu-
ción. Este estudio consis-
te, en primer lugar, en la
realización de pruebas
audit ivas. Y con estos
datos,  seleccionan el cir-

cuito más adecuado para
cada cliente  y después
seleccionan el modelo
ideal para su caso, el más
estético y práctico. Hay
que destacar el coste eco-
nómico que puede repre-
sentar y buscan que la
forma de pago sea la más
cómoda para el cliente.
Central de Audiología
es una empresa joven
que se apoya en la expe-
r iencia y la formación
previas del personal que
en el trabaja.
En los últimos años los
audífonos han pasado de
ser ajustados con des-
tornillador a incorporar un
microchip que permite su
ajuste por ordenador. Esto
quiere decir que la fiabili-
dad del ajuste en cada pér-
dida auditiva es del 100%.
Por tanto es posible con-
seguir una percepción del
sonido más clara.

Manel Pérez

Central de Audiología
presenta a sus clientes una nueva
solución:
los audífonos 100% digitales,
casi invisibles, que al ser
programados de una forma
personalizada, facilitan una
audición más nítida y una
mejor percepción de la
palabra.

Otros servicios:
Revisiones auditivas
gratuitas.
Demostraciones del sonido
de audífono digital.
Revisión y limpieza extra.
Tratamiento y limpieza de su
molde por ultrasonicación.
Reparaciones.

Complementos:
Tapones de baño.
Tapones supresores del
ruido.
Despertadores para sordos.
Amplificadores de teléfono.
Pilas para audífonos.

Central de Audiología
mantiene un seguimiento
personalizado de sus clientes
con una revisión anual gratuita
de audición y del aparato.

Al presentar
este cupón recibirá

GRATIS la Guía para
oír mejor y tendrá derecho

a una revisión auditiva gratuita.

Los audífonos CIC digitales
Estos audífonos pertenecen a una generación de
aparatos inteligentes y casi invisibles, que se
fabrican cuidadosamente a partir de una
impresión del  conducto auditivo de cada
individuo. Están hechos a medida para que se
ajusten anatomicamente a la oreja,
aprovechando los indicios naturales que
proporciona el pabellón auditivo.

Audífonos inteligentes.
Los nuevos CIC digitales contienen un microchip
incorporado que se programa desde un
ordenador, que permite una adaptación
individualizada  según el gusto y las necesidades
de cada usuario, y que tiene la posibilidad de
reprogramarse  si su audición cambia con el
tiempo. Este michochip analiza los sonidos 150
millones de veces por segundo. Esto se traduce
en un sonido claro y confortable que mejora la
comprensión de las palabras en el trabajo, en
casa o cuando se esta hablando en grupo.

Audífonos invisibles
Los audífonos CIC digitales son los más
pequeños que existen y son casi invisibles.
También se caracterizan porque tienen un control
de volumen automático, de manera que facilitan
plena libertad para moverse sin tener que
preocuparse por la audición.

Rbla. Països Catalans, 4-6 - Montcada

Central de Audiología esta formada por un equipo humano altamente especializado en el campo de la audición. (Manel Pérez)

Rbla. Països Catalans, 4-6   -   Montcada i Reixac   -   Tel. 93 565 10 10 (Srta. Carme)

*Comprando un audífo
no, p

ilas G
RATIS durante un año

*Comprando un audífo
no, p

ilas G
RATIS durante un año
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El CAP incorporarà un nou
sistema per recollir trucades

sònia hernàndez
montcada

Actualment la línia d’urgències se satura amb trucades per a visites

Al llarg del 2003 l’Institut Català
de la Salut instal·larà al Centre
d’Assistència Primària (CAP) call-
centers, un servei extern que té
com a objectiu programar amb
més eficàcia les visites dels pa-
cients. El director de CAP de
Montcada, Antonio Aranzana,
confia que aquesta mesura
contribueixi a acabar amb els
problemes que té l’actual línia
telefònica del centre. Segons
Aranzana, les línies es
col·lapsen per un mal ús invo-
luntari dels usuaris, ja que
aquests tallen les trucades en es-
pera perquè pensen que no estan
sent atesos. Aquest problema es
produeix, sobretot, a primera
hora del matí quan els usuaris
truquen per programar hores de
visita. El director del CAP ha
aclarit que quan la línia fa el
senyal de trucada vol dir que
l’usuari serà atès tan aviat com
sigui possible perquè aquella
trucada és una de les quatre que
pot admetre la centraleta, mentre
que si comunica és quan cal tor-
nar a trucar perquè la trucada
no està entre les quatre ateses.

Aquest malentès, segons Aran-
zana, provoca que molts dels
usuaris truquin a la línia d’ur-
gències i la saturin, perquè
aquesta no està destinada a la
concertació de visites.

Millores al dispensari. A
partir del proper mes de gener
podrien començar les obres
d’arranjament del dispensari de
Can Sant Joan. Així es va acor-
dar a la reunió que van mantenir
el Regidor de Salut Pública de
l’Ajuntament de Montcada, En-
ric Expósito (CiU), i el director
mèdic del CAP de Montcada,
Antonio Aranzana, amb la co-

missió proespais públics a finals
el passat 27 d’octubre. Segons
l’anunci fet a l’entrevista, les
intervencions de millora es po-
drien incloure a les partides del
pressupost del 2003, i consistiran
en tasques de pintura, rehabi-
litació, ampliació de mobiliari i
la instal·lació d’un ordinador que
mantingui el servei connectat
constantment amb el CAP de
Montcada. El regidor de Salut
Pública va ratificar la voluntat
municipal de millorar l’espai
sanitari de Can Sant Joan i va
declarar que durant el 2003 s’in-
tentaran incloure les obres d’ar-
ranjament del dispensari al pres-
supost municipal.

 >> L’Objectiu és programar amb eficàcia les vistes dels pacients

MIQUEL A. CASTELLANO
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Els veïns demanaran a l’ATM
no construir el túnel sota el Turó

La Policia Local
farà controls

de trànsit

A partir de l’any vinent la Policia
Local durà a terme el control de
la velocitat de circulació al terme
municipal de Montcada. Aquesta
operació serà possible gràcies al
conveni que ha signat l’Ajunta-
ment amb el Servei Català de
Trànsit que cedirà temporalment
l’ús d’un vehicle equipat amb un
aparell medidor de velocitat, ano-
menat cinemòmetre. L’Ajuntament
ha sol·licitat aquest equip arran de
la constatació per part de la Policia
Local de la manca de respecte
dels senyals de velocitat dins del
nucli urbà. La campanya inclourà
sancions greus que, en alguns ca-
sos, poden comportar la suspensió
del permís de circulació.

La plataforma ciutadana contra el
túnel ferroviari projectat a la
muntanya del Turó de Montcada
s’entrevistarà el proper 7 de
gener amb el director general de
l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM), Xavier Ventura
Aquesta comissió, que es va
reunir el 3 desembre,  ha tornat
a repetir un no rotund a aquest
projecte, aprovat per l’Autoritat
del Transport Metropolità. Més
d’una trentena de persones va
assistir a l’assemblea convocada
a la sala del Mercat del Molí de
Can Sant Joan per informar de
les últimes reunions que el
col·lectiu ha mantingut amb
l’Ajuntament i per marcar les
accions que a partir d’ara inicia-
ran per enfortir l’oposició al
projecte de foradar el Turó.

lluís maldonado
can sant joan

 El col·lectiu va assegurar que “no
acceptarà cap agressió més al
territori de Montcada”. Entre
els objectius fixats a partir d’ara,
estan divulgar el manifest oposi-
tor al túnel per crear un estat
d’opinió i de reflexió, mantenir
reunions als barris, i demanar a
l’Ajuntament un Ple per ratificar
l’acord d’oposició al projecte.
Durant la reunió, el col·lectiu va
assegurar que treballa “per de-
fensar els interessos de la ciu-
tat, fugint de partidismes”, i
espera que l’Ajuntament i els
polítics se’ls escoltin per treballar
conjuntament i pronunciar-se amb
força davant d’altres adminis-
tracions. Per a Manel Borrell,
membre de la comissió, “Mont-
cada no pot permetre’s cap més
agressió mediambiental ni
tampoc la pèrdua de connexió
ferroviària amb el Vallès Occi-
dental”.

laura grau
redacció

 >> Agents al cotxe patrulla

LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO

 >> La comissió ciutadana es va tornar a reunir a principi desembre

info@guia-web.net

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
MONTCADA CENTRE

Consergeria de l’Ajuntament
Auditori Municipal (Plaça de l’Església, 12)

CAN SANT JOAN (BIFURCACIÓ)
Casal Ramon Basalobre (C/ Reixagó, 3)

CAN CUIÀS
Centre Cívic Can Cuiàs (C/ Geranis, s/n)

MAS RAMPINYO
Centre Cívic Mas Rampinyo

(C/ Alt de Sant Pere, 73)

SANTA MARIA TERRA NOSTRA

DEMANA-LA!
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El Nadal impulsa
les iniciatives
més solidàries

AJUDES PER AJUDAR

2a quinzena
desembre 2002 16societat

laura  grau
redacció

 >> La Unió va organitzar el 15 de desembre un festival en suport a la Marató de TV3

MIQUEL ALBA

 >> El Comitè dóna fons a la Fundació Vicenç Ferrer  >> Concentració silenciosa per la pau a Israel i Palestina

 >> La campanya pro Sàhara durarà fins al gener  >>Festival dels Amics del Carnaval d’ajut a Joguimir

La Unió recapta diners per a la Marató de TV3 i el
Comitè de Solidaritat per a la Fundació Vicenç Ferrer

A les portes del Nadal, Mont-
cada ja ha viscut alguns exem-
ples dels actes de solidaritat que
s’han convertit en una tradició
per aquestes dates. Un dels més
exitosos ha estat el festival que
La Unió de Mas Rampinyo va
fer el 15 de desembre al seu lo-
cal i que va permetre recollir
3.610 euros en el marc de la
Marató de Televisió de Catalun-
ya que enguany s’ha dedicat a
les malalties inflamatòries
cròniques. Al voltant de 700 per-
sones van assistir al festival que
van protagonitzar les diferents
seccions de l’entitat. A la recap-
tació de les entrades, a 3 euros
cadascuna, es van afegir les
aportacions de l’Ajuntament (480
euros), de l’associació de boti-
guers de Mas Rampinyo (150
euros) i de la mateixa Unió (240
euros). Tot i que La Unió ja
havia col·laborat en anteriors
edicions amb la marató de TV3,
aquest és el primer any que
organitza un acte d’aquesta mag-
nitud. “Estem molt satisfets
amb la resposta de la gent –
explica el president de la Unió,
Jordi Escrigas– i tenim intenció
de consolidar-lo”.
Una altra cita prenadalenca amb
la solidaritat és el sopar que orga-
nitza cada any el Comitè de Soli-
daritat. En aquesta ocasió els di-
ners recaptats al Gran Casino de
Terra Nostra –el passat 14 de
desembre– es destinaran a la Fun-
dació Vicenç Ferrer i als seus
projectes de desenvolupament a
l’Índia. L’entitat preveu que la

recaptació final pugi a 3.000
euros, comptant els 2.000 euros
que aporta l’Ajuntament.

Campanyes. Durant aquestes
dates també estan en marxa diver-
ses campanyes solidàries. Càritas
parroquial torna a engegar Joguimir
Cap nen sense joguina perquè els Reis
arribin a les llars de 300 nens, xifra
que ha augmentat respecte l’any
passat amb l’arribada de noves
famílies. La parròquia de Santa
Engràcia serà el punt de recollida
els dies 30 de desembre i 2 i 3 de
gener amb horari de 17 h a 19 h.
Les joguines, que també es po-
den portar a l’Ajuntament, han de
ser per a nens i nenes de fins a 12
anys i no han d’anar embolicades.
En la campanya, col·laboren
l’associació Amics del Carnaval –
que va fer un festival els dies 30
de novembre i 1 de desembre a
l’Auditori– i l’escola de Dansa
Eva Nieto. Una altra campanya
en marxa és la de l’Acaps-Mont-
cada que recull arròs, llenties,
sucre i oli per als campaments
sahrauís a diferents punts com el
CAP, l’Ajuntament, les escoles i
instituts, els centres cívics i els
locals de La Unió i de l’ABI i
que s’allargarà fins a mitjan ge-
ner. També l’ong Fòrum Solidari
ha posat a la venda un cedè home-
natge a Ortega Monasterio –com-
positor d’havaneres–, els beneficis
del qual es destinaran a nens i
discapacitats de Cuba.
La pau a Israel i Palestina és una
altra de les peticions que fa el
Consell Municipal de Solidaritat
que el 29 de novembre va orga-
nitzar una concentració silencio-
sa davant la Casa de la Vila.

LLUÍS MALDONADOFUNDACIÓ VICENÇ FERRER

MIQUEL ALBADAVID RUIZ
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Disminueix el nombre de casos
de Sida detectats al municipi

sílvia alquézar
redacció

L’Ajuntament centra la campanya informativa de la malaltia en el públic juvenil

Montcada i Reixac té en l’ac-
tualitat 81 persones infectades pel
virus de la Sida, segons les
últimes dades que el Servei
Català de la Salut ha facilitat
coincidint amb la celebració del
Dia Internacional contra la
malaltia, el passat 1 de desem-
bre. La principal conclusió de
l’últim informe fa referència al
nombre de ciutadans infectats,
que ha anat disminuint des del
1988: enguany no s’ha diagnos-
ticat cap cas i l’any passat només
un. La majoria dels casos s’han
produït a través de contagi per
via intravenosa (56). Aquesta
tendència, però, s’ha invertit en
els darrers anys amb un incre-
ment d’infectats per via hetero-
sexual. Malgrat que les xifres són
positives, els especialistes i les
administracions s’han mostrat
cautelosos. Segons els experts, en
l’actualitat és difícil saber la
quantitat d’afectats per l’UVH i
fer una previsió per als pròxims
10 anys perquè les noves
tècniques de tractament pos-
sibiliten que la malaltia aparegui

més tard. En aquesta línia, des
de l’Ajuntament  s’aposta per no
baixar la guàrdia i continuar fent
campanyes de prevenció entre
els joves i els adults.

InfInfInfInfInfororororormació.mació.mació.mació.mació. Després de
l’augment de casos registrats a
mitjan la dècada dels nouranta,

l’Ajuntament va posar en marxa
el 1997 el Programa de Prevenció
de la Sida, que desenvolupa
conjuntament amb el Servei Ca-
talà de la Salut, el Centre d’Aten-
ció Primària del municipi i el Cen-
tre d’Atenció i Serveis al Drogo-
dependent. D’aleshores ençà, el
risc de contagi per via intravenosa

s’ha reduït pràcticament a zero
gràcies al programa de dispen-
sació de metadona, inclòs dins del
programa de prevenció, al qual
s’han acollit tots els veïns drogo-
dependents de l’heroïna. El pro-
grama va finalitzar el 2001 amb
un balanç positiu, “ja que el
nombre de casos d’infecció s’ha
reduït”, han coincidit a afirmar
els regidors de Joventut i Salut
Pública, Francisco Hierro (PSC)
i Enric Expósito (CiU), respecti-
vament. Durant el 2002, el
consistori ha dissenyat  noves
actuacions dirigides a la preven-
ció entre els escolars fent espe-
cial incidència en l’àmbit de l’oci
i el temps lliure. Amb motiu del
Dia Internacional contra la Sida,
les regidories de Joventut i Salut
Pública van organitzar diverses
activitats. L’Espai Jove de Can
Tauler ha acollit dues exposicions
relacionades amb la temàtica.
També hi ha hagut cinema,
xerrades i estands informatius
sobre la malaltia als instituts. I a
partir d’ara, el servei Tarda Jove
sobre sexualitat es farà també a
Can Tauler el primer dilluns de
cada mes de 17 a 20 hores.

 >> La Regidoria de Joventut ha organitzat punts informatius als IES

Alejandro Ortiz
es recupera
de l’operació

a Rússia
MIQUEL A. CASTELLANO

Alejandro Ortiz, el jove de Can
Cuiàs amb paràlisi cerebral, es
recupera satisfactòriament de
l’operació a què va ser sotmès a
Rússia el passat 9 de desembre.
La intervenció, que va durar 15
minuts, va consistir a tractar amb
làser 18 punts musculars per
millorar la mobilitat de les cames.
“Ara puc moure els peus i po-
sar les cames separades quan
estic assegut”, ha explicat Ale-
jandro, qui haurà d’estar un mes
en cadira de rodes i fer exercicis
aquàtics a la piscina municipal per
tal d’enfortir la musculatura. El
jove montcadenc participarà
pròximament a un congrés de
traumatologia on exposarà la seva
experiència. “Ens agradaria que
aquest tipus d’operacions es
poguessin fer a Espanya”, ha
dit la seva mare, Núria
Puigdomènech.
Ortiz ha pogut sufragar la inter-
venció a Rússia gràcies a la bona
resposta que ha obtingut la cam-
panya ciutadana organitzada al
municipi amb el suport d’entitats
i particulars.

sílvia alquézar
can cuiàs
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El Casal d’avis de la Mina
homenatja els més grans

en 2 minuts...
!Visita d’un mestre bosnià

laura grau
can sant joan

L’ong Mestres per Bòsnia va portar a Montcada el 2 de desembre el
professor Ilic Zdravko, director d’una llar d’infants de Bòsnia-
Herzegovina, que ha rebut una part dels
diners que l’Ajuntament destina anualment
a temes de cooperació i solidaritat.
Zdravko, que va ser rebut per l’alcalde
César Arrizabalaga, va agrair el suport de
Montcada –3.000 euros– que ha permès
dotar el centre de mobiliari escolar i re-
parar la cuina. El Consell Municipal de
Solidaritat va aprovar el projecte, proposat
pel Comitè de Solidaritat, després de va-
lorar les característiques especials
d’aquesta escola bressol, una de les
poques del país que té un projecte
integrador de diferents nacionalitats i confessions religioses.  EB

Inserció laboral
de dones i
immigrants

Facilitar la incorporació laboral
dels col·lectius més desafavorits
com els immigrants i les dones
majors de 40 anys és l’objectiu
del programa Equal-Vallès que
l’Ajuntament començarà a partir
del gener de 2003 amb actua-
cions entre diferents col·lectius.
El programa, adreçat a dones, se
centrarà en la formació ocupa-
cional en l’àmbit de l’atenció a
la gent gran i les noves tecno-
logies. Pel que fa als immigrants,
l’objectiu és la formació labo-
ral, l’ensenyament de la llengua
catalana i donar a conèixer la nor-
mativa laboral. El projecte Equal-
Vallès també preveu la
col·laboració amb entitats rela-
cionades amb aquests àmbits. La
primera associació local que
s’incorporarà a la comissió de
treball del projecte és Tazumal
Catalunya-El Salvador.
El projecte, valorat en 75.000
euros, el finançaran l’Ajuntament
i la Diputació de Barcelona al
25%, i la resta arribarà de la Unió
Europea. Equal s’emmarca dins
el Pacte per l’Ocupació del
Vallès Occidental, format pels
23 ajuntaments, sindicats i patro-
nal.

sílvia alquézar
redacció

Ramona Ribas va néixer el 5 de
maig de 1910. Viu al centre de
Montcada i Reixac i molts dies
va caminant fins al Casal d’avis
de la Mina, al Parc de les Aigües.
Ella va ser una de les protago-
nistes de l’acte d’homenatge als
més grans del centre que va fer
el 17 de desembre la junta del
Casal d’avis de la Mina. La resta
d’homenatjats van ser: Palmira
Espel, Patrocinio Gómez, Eulo-
gia Liarte, Enrique del Barrio,
Francisco García i Araceli Hi-
dalgo –aquests dos últims no
van poder acudir a la cita per
problemes de salut.
L’acte va començar amb la

inauguració d’un pessebre guar-
nit pels propis socis i una canta-
da de nadales a càrrec de la co-
ral del centre. La junta van fer
entrega als socis nonagenaris
d’una placa commemorativa. El
president, Jesús Heredia, va des-
tacar la importància que aques-
tes persones continuïn visitant
el Casal i participant en les acti-
vitats que s’hi fan. L’alcalde,
César Arrizabalaga, i el regidor
de Participació Ciutadana, Carles
Guijarro (PSC) van lliurar els
homenatjats un pin de Reixac.
Recentment, l’Ajuntament també
ha ofert un altre regal de Nadal
al Casal que ha consistit en
quatre ordinadors amb connexió
a Internet.

 >> Els avis van agrair el gest de l’Ajuntament i dels seus companys

LAURA GRAU

LAURA GRAU

!L’AMPA del Mitja Costa estrena seu
L’Associació de Mares i Pares del CEIP Mitja Costa, a Terra
Nostra, va inaugurar el 16 de desembre la seu de l’entitat, a la
casa que antigament ocupava el conserge de l’escola i que el
consistori  ha cedit a l’entitat. Les representants de l’AMPA
van fer una
festa de
presentació a
la qual van
assistir l’al-
calde, César
Arrizabalaga, i
els regidors
E n r i q u e t a
D e l g a d o ,
Carles Guija-
rro i Juan Pa-
rra. LR

ÀNGEL ACÍN
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La gran nevada del 1962
Tres mesos després de la riuada, la climatologia va tornar a alterar la vida dels montcadencs

les frases

“La nevada va canviar el
paisatge de Montcada, ho
va cobrir tot de blanc”

NÚRIA CERVERA

“Els taxistes no gosaven
anar fins a Barcelona”

MARIA VENTURA

 >> L’endemà d’aquell 25 de desembre, Montcada es va llevar banyada d’una gran capa de neu. Vista des del col·legi La Salle

ARA FA 40 ANYS

“A la matinada ens vam
haver de posar a obrir una
drecera amb pales per arri-
bar fins a la carretera”

MARTÍ CENTELLES

L’any 1962 va ser un any espe-
cialment tràgic des del punt de
vista climatològic. Quan sembla-
va que els desoladors efectes de
les catastròfiques avingudes del
25 de setembre començaven a
reparar-se, la climatologia va tor-
nar l’ai al cor dels vallesans. Els
dies previs a aquell Nadal, les
temperatures havien caigut
notablement a gran part d’Euro-
pa. Els diaris pronosticaven una
invasió d’aire siberià que havia
d’entrar per la costa catalana i
que es faria efectiva la matinada
del dilluns 24 de desembre. Com
a fet insòlit, els barcelonins van
poder observar com aquell
mateix dia els termòmetres mar-
caven dos graus sota zero.
Tanmateix, el temporal no
arribaria al seu punt més alt fins
a la matinada de Nadal, poc
després de la missa del Gall,
amb una lleugera precipitació de
petits flocs de neu. La Núria
Cervera, presidenta de la
Fundació Cultural Montcada,
recorda que “quan vam sortir
de la missa vam veure que
nevava i ens va semblar molt
poètic, era el paisatge perfec-
te per a la nit de Nadal”.
Llavors la temperatura arribava
als zero graus, circumstància que
afegia, si era possible, més
familiaritat a la celebració na-
dalenca. A les 2.30h els flocs
de neu formaven una precipi-
tació que a les 5 h esdevindria
un autèntic temporal.
Maria Ventura, veïna de Mont-
cada i Reixac, també recorda la
nevada de la Nit de Nadal i
l’alegria que proporcionava
veure una escenografia tan
escaient. Aquesta sensació tam-
bé la va sentir l’empresari Martí
Centelles, qui llavors vivia a To-
rre Baró. Ell, amb les altres 13
ó 14 persones que s’havien
reunit a casa seva per passar la
Nit del 24 de desembre, van ce-
lebrar joiosos la nevada, tot i que
el goig es va transformar en feina
quan a les 3 h van haver d’agafar
les pales per obrir una drecera
que els permetés arribar
caminant fins a la carretera.

Paisatge blanc. L’evidència de
la magnitud del temporal es va
tenir el matí del 25 de desembre.
Continuava nevant. Una veïna de
Maria Ventura tenia una filla a
l’hospital a qui calia anar a bus-
car. A primera hora del matí, la
seva família va demanar un taxi
per desplaçar-se fins a Barcelo-
na, però el taxista es va negar a
fer-ho en vista de les dimensions
que estava adquirint el tempo-

ral. Davant la impossibilitat de
trobar-ne un altre, va ser el marit
de Ventura, Pere Mañosa, qui va
decidir anar amb el seu propi
cotxe. Llavors les condicions no
eren les millors per a la con-
ducció, però es va arriscar. Cap
a les deu del matí, Mañosa ja
era a casa. Molt poca estona des-
prés la circulació era gairebé
impossible, ja que la neu havia
cuallat i s’havia començat a acu-
mular, fins arribar a una alçada
aproximada d’un metre. Cervera
recorda que la neu anava queient
“però no eren flocs petits, sinó
que el que es desprenia del cel
eren peces de neu que sem-
blaven mocadors de butxaca”.
Cap al migdia la neu havia
bloquejat la majoria de les por-
tes de les cases. Molts dels

convidats van haver de quedar-
se a passar la nit a casa dels seus
hostes, com va succeir a casa de
Cervera. També va haver dels
qui no van poder anar allà on
els esperaven, com Mañosa i
Ventura, que havien previst
passar el dia a casa d’uns fa-
miliars a Badalona. També va
haver altres més agosarats, com
Centelles, qui va venir des de
Torre Baró fins a Montcada
caminant per veure uns familiars.
“Vaig fer uns quatre qui-
lòmetres en una hora o una
hora i mitja, i recordo que els
vaig fer com vaig poder:
caminant, saltant… Però
veure aquell paisatge era
fabulós”. D’altres no van gaudir
tant del dificultós camí obert en-
tre la neu, com és el cas de la
minyona que llavors treballava
a casa de Cervera, qui, angoixada
perquè no tenia notícies de la
seva família va marxar caminant
fins a la casa familiar, a Barcelo-
na. Montserrat Teixidó també
recorda que el seu pare, empleat
de la gasolinera de Can Sant Joan,
va haver de tornar de la feina la
tarda del 25 de desembre en una
passejada gens plàcida. Tampoc
va ser gens agradable l’itinerari
realitzat pel marit de la Pepita
Llauradó i un cunyat seu. Els
Llauradó havien posseït una
granja a Montcada, just a la
confluència dels rius Ripoll i
Besòs, que va quedar arrassada
la fatídica nit del 25 de setembre

de 1962. Al terreny on hi havia
hagut la granja ja no quedava res,
només algunes bèsties, com un
canari especialment apreciat per
la família. Tan estimat era l’ocell
que el marit de Llauradó i el
cunyat van anar caminant des de
Badalona –on es van traslladar
després de les avingudes– fins
a l’antiga granja a buscar el
canari.
“La nevada va tenyir Mont-
cada de blanc, canviant el seu
paisatge per complet”, afirma
Cervera. Els efectes d’aquest
canvi de paisatge van durar en-
cara fins al 29 de desembre. A
partir del 27 es van restablir
algunes de les comunicacions
ferroviàries i d’autobús que
s’havien interromput durant el
temporal. No és difícil d’ima-
ginar que durant aquells quatre
dies l’activitat econòmica, em-

presarial o laboral va estar pràc-
ticament anul·lada, pel temporal
i el Nadal. Precisament aquesta
coincidència va evitar que es
produïssin conseqüències més
grans. Majoritàriament la neva-
da va ser una festa que, fins i
tot, va empènyer a alguns mont-
cadencs a la muntanya, a Vallen-
çana, a esquiar, com recorda
Núria  Cervera.

Les conseqüències. Els
efectes de la nevada, malgrat
que no tot va ser joia i alegria,
no van ser comparables en
absolut ambels de les riuades.
Sí va ser inevitable, però, que
els montcadencs revivissin
l’angoixa viscuda a finals de
setembre d’aquell mateix any. Al
registre de l’Ajuntament, l’ales-
hores alcalde, Agustín de Bu-
dallés, feia constar el 31 de

 >>Vista de Mas Rampinyo des de l’antic Club Aismalibar

sònia hernández
ester benedit
redacció
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Dies per acollir els desemparats
i ajudar a portar nadons al món

La llevadora va quedar aïllada a Vallençana i els nens gairebé naixien als cotxes

ARA FA 40 ANYS

un paisatge tenyit de blancdesembre que el temporal havia
provocat l’enfonsament del
sostre d’un barracó construït per
Francisco Ballús a la Plaça Ra-
fael del Río per als actes re-
creatius de l’Associació Benè-
fico Instructiva. Quatre dies
abans, també s’havia fet constar
al llibre d’actes que no s’havi
pogut celebrar la sessió de la
Comissió permanent de govern
degut al fort temporal.

Temperatures inusuals. A
part del record dels qui van
viure aquell temporal, també han
quedat algunes xifres. Aquell 25
de desembre es va arribar a Bar-
celona a una temperatura màxima
de -0,6ºC i mínima de -3,6ºC, i a
un gruix de neu de 46 cm. La
ciutat va quedar pràcticament
paralitzada. La població va
aprofitar l’insòlit fet per sortir a
jugar amb la neu i convertir els
carrers en pistes d’esquí.
Tanmateix, les autoritats van
demanar la col·laboració ciuta-
dana en la neteja de voreres i va
alertar de la no recollida d’es-
combraries. L’exèrcit va partici-
par enviant 600 soldats i mà-
quines llevaneus. Els bombers
van haver d’atendre milers de
peticions d’ajuda per fractures
per caiguda però també per de-
mandes tan atípiques com el
trasllat als hospitals d’un cente-
nar de dones a punt de parir (Una
mujer dio a luz a un niño en el “jeep”
que la conducía al hospital, titulava
La Vanguardia) o de difunts als
cementiris: “durante la jornada de
ayer, segundo día de Pascua, se les so-
licitó (als bombers) de la Casa de
Caridad para realizar el traslado de
cuatro cadáveres al Cementerio de Su-
doeste”. Per trobar un precedent
equivalent en magnitud, i fins i
tot superior, a la gran nevada del
1962 ens hauríem de remuntar
al 9 de febrer del 1887. En aquell
any es va arribar a un gruix de
neu de 60 cm.
Josep M. Gasa, membre de
l’Associació Catalana d’Obser-
vadors Meteorològics (ACOM),
afirma que “no es tracta de
fenòmens inèdits o imprevisi-
bles. El seu cicle de retorn pot
oscil·lar en 30 i 40 anys”.

Rosario Ferrer va estar a punt
de néixer dintre del tot-terreny
que portava a la seva mare a la
residència hospitalària (actual
Vall d’Hebrón). El dia 28 de
desembre de 1962 la seva mare
va començar a sentir senyals
que indicaven que l’hora del
part era propera. El seu pare va
intentar anar a buscar la
llevadora del municipi, però
aquesta havia  passat el Nadal a
Vallençana i s’hi havia quedat
aïllada. Com a solució alternati-
va, van recordar que l’amo de
l’asserradora havia deixat dit a
l’Ajuntament que si algú neces-
sitava ajut, podien comptar amb
el seu vehicle tot-terreny. Així
que, com van poder –el dia 28
la neu encara feia intransitable
els carrers– van arribar fins a

l’asserradora per pujar al cotxe.
Els pares de la Rosario recorden
que pel camí cap a Barcelona, van
veure una gran quantitat de
cotxes i camions malmesos per
la nevada. Finalment, la Rosario
va néixer a la residència hospi-

talària. D’altra banda, Núria Cer-
vera, presidenta de la Fundació
Cultural Montcada, també va
protagonitzar una experiència de
solidaritat en concordança amb
els dies de Nadal: la seva família
va acollir durant uns mesos

Andreu Reyes, damnificat pels
aiguats del 25 de setembre del
mateix any que havia perdut la
seva família. Ell va salvar la vida
aferrant-se a un arbre, i els Cer-
vera li van oferir la seva hos-
pitalitat.

 >> Andreu Reyes, a l’esquerra, amb la família de Núria Cervera  >> Rosario Ferrer

sònia hernández
redacció

JOAN NAVARRA

MIQUEL CAPELLA MIQUEL CAPELLA

MIQUEL CAPELLA

FUNDACIÓ CULTURAL

FUNDACIÓ CULTURAL

NÚRIA CERVERA SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La neu s’amuntegava als carrers

 >>La passarel·la provisional sobre el Besós

 >>L’Estació de França

 >>Perspectiva del carrer Major

 >>El pont d’entrada a Carretera Vella

 >>Vista de Mas Rampinyo
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L’agenda de Nadal és plena d’actes
organitzats pel consistori i les entitats

 >> Can Cuiàs va inaugurar el pessebre amb un concert de la Coral d’avis  >>Mostra de pessebres a l’església deSanta Engràcia

 >> La Fira de Santa Llúcia dóna cada any el tret de sortida a l’ambient nadalenc

La Fira de Santa Llúcia, el 13 de
desembre, va marcar el tret de
sortida dels actes que s’han pro-
gramat a Montcada amb motiu de
les festes de Nadal. La Fira,
organitzada per l’Ajuntament, va
comptar amb la participació d’una
vintena d’associacions dels àmbits
de la cooperació, l’educació, els
discapacitats i la gent gran, entre
d’altres. El fred no va impedir
que molts montcadencs acudissin
a la cita anual amb les tradicionals
paradetes que es van situar al llarg
del carrer Major. L’ambient
nadalenc als carrers va començar
amb l’encesa simbòlica dels llums
el 9 de desembre a la Rambla dels
Països Catalans, amb l’assistència
de representants municipals i de
les associacions de comerciants.
Enguany la il·luminació s’ha
ampliat a diversos carrers del sec-
tor comercial Montcada Centre
Comerç, com la Rambla dels Països
Catalans, el carrer Clavell i el pas-
seig de Rocamora. Tot és a punt
perquè comenci la programació
de les festes de Nadal que inclou
actes per a tots els públics.

Per als petits. Aquests dies
el públic menut podrà fer cagar
el tió, veure el Pare Noël, visitar
la mostra de pessebres que es va
inaugurar el dia 13 a l’Església de
Santa Engràcia i, sobretot, lliurar
la carta als patges reials. El pri-
mer carter dels Reis arribarà el
24 de desembre a la Ribera. En
vindran més el 3 de gener, a la
pista coberta municipal i a La
Unió. L’última oportunitat serà el
4 de gener al Centre cívic de Can
Cuiàs. Ses Majestats d’Orient han
anunciat la seva arribada a
Montcada el 5 de gener. Visita-
ran Terra Nostra a les 17 h i també

laura grau
redacció

Can Cuiàs (18h). La cavalcada
sortirà a les 18h de Can Sant Joan
i acabarà a Mas Rampinyo, al
voltant de les 21 h. Enguany els
Reis també aniran per primera
vegada al Bosc d’en Vilaró, a
Vallençana, gràcies a l’AV (veure
agenda pàg. 25).

Per als grans. Les ofertes
d’oci nadalenques per als adults
se centren en la música i en les
festes de cap d’any. L’Auditori ha
programat l’actuació de Pau Riba
& Mortimers (veure pàg 29) el 21
de desembre; l’Escolania de
Montcada i la Coral Mare de Déu
del Turó faran el tradicional
concert de Nadal a l’església de
Santa Engràcia el 22 de desembre
i, com a novetat destacada, la pis-
ta coberta acollirà el 4 de gener
el debut al Vallès de l’Orquestra
Filharmònica de Catalunya (veure
pàg 32). Per cap d’any, l’Ajunta-
ment organitza una gran revetlla
a la pista coberta amb l’orquestra
Luz de luna i discoteca mòbil. Les
entrades es poden adquirir al
consistori o a l’Espai Jove Can
Tauler al preu de 6 euros (a ta-
quilla costen 10 euros). L’ABI i
la Unió també organitzen festes
per acomiadar l’any a les seves
respectives entitats.

>> CRÒNICA NADALENCA

 >> L’arbre de Nadal de la Ribera l’han decorat la mainada del barri  >> Acte d’encesa dels llums de Nadal

SÒNIA HERNÁNDEZ

MIQUEL ALBA PILAR ABIÁN

SÍLVIA ALQUÉZAR SÒNIA HERNÁNDEZ

El programa clourà el 5 de gener amb la tradicional cavalcada dels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar
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Els animals de
companyia no
són joguines

miquel a. castellano
redacció

La Institució Montserrat Montero celebra
25 anys d’ajut als disminuïts psíquics
L’entitat té a Mas Rampinyo la Llar-Residència Jesús Farrés, inaugurada el 2001

gent que es mou
Grup Catalònia

 >> Els usuaris de la Llar Jesús Farrés guarneixen l’arbre de Nadal del centre

SÍLVIA ALQUÉZAR
sílvia alquézar
mas rampinyo

El Grup Catalònia –fundat l’any
1981– és un referent a l’estat
espanyol en ajut, suport i assis-
tència a les persones amb dismi-
nució psíquica. L’avala un quart
de segle d’experiència. La Insti-
tució Montserrat Montero, el
primer centre de l’entitat inaugu-
rat a Cerdanyola el desembre de
1976, ha celebrat recentment el
seu 25è aniversari amb diverses
activitats com  un espectacle de
pallassos, una exposició fotogrà-
fica i un acte institucional al qual
va assistir la Consellera de
Benestar Social de la Generalitat,
Irene Rigau. L’equipament acull
un total de 297 interns, dels
quals 18 són de Montcada.
L’objectiu és aconseguir desen-
volupar al màxim l’autonomia
personal de cada usuari i buscar
solucions per al problema de
l’envelliment de la població amb
disminucions.

Presència local. El Grup

Catalònia gestiona onze equipa-
ments de diferents característi-
ques que ofereixen servei a més
de 600 persones amb retard men-
tal. El número 18 del carrer del
Sol de Mas Rampinyo acull des
del març del 2001 la Llar Resi-
dència Jesús Farrés, un centre
d’acolliment residencial de ca-
ràcter permanent i substitutori
de la llar familiar per a persones
amb disminució psíquica.
En l’actualitat hi viuen 25 per-
sones en edat laboral, dos d’elles
de Montcada, amb un grau de
disminució entre sever i mig,
però amb un alt nivell d’auto-
nomia. Els usuaris passen el dia
fora de la residència. Alguns tre-
ballen a diferents centres espe-
cials de feina. Altres aprenen ha-
bilitats manipulatives i laborals
als centres ocupacionals. Nor-
malment, cap a les 18 h tornen a
la llar, on tenen temps per com-
partir experiències amb la resta
de companys, fer alguna activi-
tat, sopar i reposar forces per a
la jornada següent. “L’objectiu

és aconseguir la seva inte-
gració social, s’intenta que es
trobin com a casa”, ha dit la
coordinadora de l’equipament,
Esther Lara.
Les entitats del Grup Catalònia
depenen econòmicament del
Departament de Benestar Social
de la Generalitat. El Grup  ini-
ciarà pròximament una cam-

panya al Vallès Occidental per
recaptar fons entre les empreses
per a un projecte d’oci i lleure
adreçat als usuaris de l’entitat.

Llar Jesús Farrés
COM CONTACTAR-HI
C. del Sol, 18, Mas Rampinyo
Tel. 93 564 42 62

La Regidoria de Salut Pública, a
través de la Xarxa de Municipis
de la Diputació de Barcelona,
fa una campanya que, sota el
lema Són més que una joguina, vol
conscienciar la ciutadania  que
els animals domèstics no són
objectes per regalar. Gats i
gossos que, molts cops, han estat
el regal d’aquestes festes, són
abandonats a l’estiu, quan les
famílies marxen de vacances i
no saben què fer amb ells. Cada
any, més de 150.000 gossos i gats
són abandonats arreu l’estat es-
panyol. Segons les estadístiques,
a Montcada se’n recullen
anualment al voltant de 500.

 >>Imatge de la campanya

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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més informació: www.montcada.org

Divendres 20
animació infantil. A càrrec del
grup De parranda. Organitza: Centre
Cívic Can Cuiàs. Lloc: Parc del Turó
Blau. Hora: 18h
presentació. Assessoria Tarda
Jove. Lloc: Espai Jove Can Tauler
(Balmes, 16). Hora: 19h
ple municipal. Lloc: Antigues
Escoles de Mas Rampinyo (Alt de Sant
Pere, 73). Hora: 19.30h
campanya de nadal. Sopar de
Nadal. Organitza: Casal d’avis la
Mina. Lloc: Av. Unitat, s/n (Inscripcions
fins al dia 13 de desembre, de 17 a
19.30h). Preu: 22 euros per persona.
Hora: 21.30h

Dissabte 21
pare nöel. Lloc: Centre Cívic Can
Cuiàs (Geranis, s/n). Hora: De 17 a 20h
caga tió. Organitza: Esplai SESA.
Lloc: Pl. de l’Església. Hora: 18h
música. Actuació de Pau Riba &
Mortimers amb l’obra Jisàs de Nezerit
(capítol zero de la Guerra de les
Galàxies). Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 5 euros. Hora: 22.30h

Diumenge 22
pare nöel. Organitza: AV Font Pu-
denta i Muntanyeta. Lloc: Local AV (Font
Pudenta, 22-24). Hora: De 10 a 13h
inflables. Organitza: Cafeteria
Centre Cívic Can Cuiàs. Lloc: Parc del
Turó Blau (Geranis s/n). Hora: De 10
a 14h
caga tió. Organitza: AV Can
Cuiàs. Lloc: Centre Cívic. Hora: 12h
música. Concert de Nadal amb
l’actuació d’Ocumé amb vermut per al
soci i el simpatitzant. Lloc: ABI (Colon,
5). Hora: 12h
música. Concert de Nadal amb
l’Escolania de Montcada i la Coral Mare
de Déu del Turó. Lloc: Església de
Santa Engràcia. Hora: 18h
música. Concert de Nadal a càrrec
de la coral d’avis del Casal de la Mina
i l’Associació Musical Giravolt. Lloc:
Església de Can Sant Joan. Hora: 12h
tallers. Graffitis, circ, capoeira,
teatre, funky, comic, aprèn a fer rastes.
Lloc: Espai Jove Can Tauler

Dilluns 23
pare nöel. Organitza: AV Vallen-
çana-Bosc d’en Vilaró. Lloc: Centre
Cultural Bosc d’en Vilaró. Hora: De 16
a 19h
ludoteca 2002. Fins al 3 de
gener, excepte festius. Organitza: Ass.
Joves Can Cún. Preu: 36 euros, socis
i 40, no socis. Lloc: Centre Cívic Can
Cuiàs (Geranis s/n). Hora: De 9 a 13h
segle XXI. Fins al 31 de de-
sembre, espai experimental sobre les
noves tecnologies de la informació i la
comunicació. Lloc: Espai Jove Can
Tauler (Balmes s/n)

"""""

Fins al 10 de gener
INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Del 13 al 31 de gener
EXPOSICIÓ DE FOTOS
DE NATURA
INAUGURACIÓ 16 DE GENER
a la 1a planta de l’Ajuntament

"""""

"""""
exposició. Fins al 30 de
desembre, mostra Jacint Verdaguer,
vida i obra d’un gran poeta. Lloc: Bi-
blioteca Montcada Centre

Dimarts 24
pare nöel. Organitza: Comissió
de Festes Barris la Ribera. Lloc: La
Ribera. Hora: 18h
pare nöel. Organitza: AV. Gurugú.
Lloc: Gurugú (Pg Sant Jordi, 49).
Hora: 18h
artesania. Ultim dia de les
paradetes d’artesania. Organitza:
Centre Cívic Can Cuiàs. Lloc: Parc del
Turó Blau (Geranis s/n). Hora: 18h

Dimecres 25
música. Concert de jazz amb l’actu-
ació de Randy Greer i Ignasi Terraza
Trio amb copa de cava i dolços de
Nadal. Preu: socis 9 euros, no socis 11
euros. Lloc: ABI (Colon, 5) Hora: 22.30h
teatre. Sortida al teatre Mamaaá!,
de Paco Moran i Joan Pera. Preu:
Entrada i autocar, 24 euros (places
limitades). Lloc: Sortida de La Unió (Av.
Catalunya, 16-18). Hora: 20.30h

Divendres 27
exposició. Fins al 27 de gener,
mostra de fotos del Salvador i pasii de
vídeo de Nahulingo. Lloc: Centre Cívic
Can Cuiàs. Hora: 18 h.

Dissabte 28
fira de reis. Amb scalextric, ping-
pong, rocódrom, etc. Organitza: La
Unió de Mas Rampinyo. Lloc: Pista
coberta CEIP Elvira Cuyàs (Baix Sant
Pere, s/n). Hora: De 10.30h a 14 i de
16 a 19:30h
patge reial. Amb xocolatada i
tallers de Nadal. Organitza: Comissió
de Festes de la Ribera. Lloc: La Ribe-
ra. Hora: 18h
teatre. Els Pastorets. Lloc: Sala
Gran del Casino de Terra Nostra.
Organitza: AV. Terra Nostra, La Unió i
Els Titelles. Preu: menors de 12 anys,
1 euro; adults, 3 euros (venda antici-
pada al Bar Casino, Centre l’Alzina i
AMPA Mitja Costa). Hora: 19h

Dimarts 31
cap d’any. Amb l’orquestra Coral.
Preu: socis 21 euros, no socis 24
(inclou: una ampolla de cava per
parella, dolços de Nadal i bossa cotilló).
Organitza: ABI. Lloc: ABI (Colon, 5).
Hora: 0.30h
cap d’any. Orquestra Luz de Luna
i discoteca mòbil.Preu: anticipada 6
euros i a taquilla 10 euros (venda
d’entrades a l’Ajuntament i a l’Espai
Jove Can tauler). Lloc: Pista coberta
(Bonavista, s/n). Hora: 0.30h
cap d’any. Disco mòbil, pastes
variades i caves. Preu: socis 15 euros,
no socis 20. Organitza: La Unió de

A L’ESPAI JOVE CAN TAULER

Mas Rampinyo. Lloc: La Unió (Av.
Catalunya, 16-18)
exposició. Últim dia de Lectura
Galàctica, monogràfics dedicats a
Montse Ginesta, Lleons i Mar Net. Lloc:
Biblioteca de Montcada Centre
exposició. Últim dia de la mostra
de pintura a l’oli de Pedro Gómez Ba-
llesta. Lloc: Cafè Colon (Colon, 5)

Divendres 3
patge reial. Lloc: Pista coberta
municipal (Bonavista, s/n). Hora: 17h
patge reial. Recorregut per Mas
Rampinyo amb grup d’animació i fi de
festa amb xocolatada. Organitza: La
Unió. Lloc: La Unió. Hora: 19.30h
exposició. Joves i sexualitat (de
dilluns a dissabte, del 17 de desembre
a l’11 de gener). Lloc: Espai Jove Can
Tauler (Balmes, 16). Hora: 17 a 22h

Dissabte 4
patge reial. Organiza: Assoc.
Joves Can Cun. Lloc: Centre Cívic Can
Cuiàs (Geranis s/n). Hora: De 17 a 20h
visita de rei. Organitza: AV Can
Sant Joan. Lloc: Pl. Bosc. Hora: 17h
els pastorets. Organitza: AV
Terra Nostra, La Unió de Mas Ram-
pinyo i ElsTitelles. Preu: Menors de 12
anys, 1 euro i adults, 3 (aforament
limitat a 300 persones.). Lloc: La Unió
(Av. Catalunya, 16). Hora: 19h
concert. A càrrec de l’Orquestra
Filharmònica de Catalunya. Preu:
Venda anticipada d’entrades a l’Audi-
tori: 9 euros, públic en general i 6 euros,
jubilats. Entrada a taquilla: 10 euros.
Lloc: Pista coberta municipal
(Bonavista, s/n). Hora: 19h

Diumenge 5
cavalcada de reis. Organit-
za: Ajuntament. Llocs i hora: Terra
Nostra, 17h; Can Sant Joan, 18h; la
Ribera, 19h; Montcada Centre, 19.30h;
Montcada Nova, 20.45h i Mas
Rampinyo, 21h
cavalcada de reis. Organit-
za: AV Can Cuiàs. Hora: 18h.
cavalcada de reis. Organit-
za: AV Vallençana-Bosc d’en Vilaró.
Hora: 19h
caga tió. Organitza: AV Vallen-
çana-Bosc d’en Vilaró. Lloc: Centre
Cultural. Hora: D’11 a 12h
exposició. Últim dia de la mostra
Els grans invents del TBO. Lloc:
Auditori Municipal (Pl. de l’Església, 12)

Dimarts 7
exposició. Últim dia de la mostra
de pessebres. Organitza: Agrupació
de Pessebristes de Montcada i Reixac.
Lloc: Església de Santa Engràcia (Pl.
de l’Església, s/n)
exposició. Fins al 31 de gener,
mostra fotogràfica de natura, Ocells del
Besòs. Lloc: Ajuntament

Amb la xerrada «El
Besòs, un riu viu», a

càrrec dels
ornitòlegs Xavier

Larruy i David
Perpiñán. 18 h

Horaris
dimarts, dimecres i divendres:

de 17.30 a 20.30h
dissabte:d’11 a 13h i de 17.30 a

20.30h
diumenge: d’11 a 14h

21 de desembre
PAU RIBA
‘JISÀS DE NETZERIT’
amb MORTIMERS

MÚSICA

Dj’s, ràdio, música
electrònica,
maquillatge,

espectacle musical,
funky, capoeira,

pintura, flash. Anima’t i
apunta’t a l’Espai

Jove, c.Balmes, 14 o al
telèfon 93 564 1741

ENTRADA: 5 EUROS

Del 19 de desembre al 5 de gener
ELS GRANS INVENTS DEL TBO

EXPOSI-
CIÓ

22 de desembre
Cia Bubulus
‘EL PAIS DE
MIRACOLORS’

TEATRE-DANSA INFANTIL

ENTRADA: 2,5 EUROS12h

2 de gener
‘EL VIAJE DE
CHIHIRO’

CINEMA

ENTRADA: 2,5 EUROS

16 I 19h

22,30h
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El proper número, el 17 de gener del 2003

Editorial

Un pas endavant
Queja sobre el Casal
ACC y varias firmas más
Can Sant Joan
>>Queremos expresar mediante
este escrito nuestro malestar con
la situación que se está dando en
el Casal d’Avis de Can Sant Joan
y la Ribera. En primer lugar,
venimos observando una falta
reiterada de limpieza en el local
(sillas con polvo, papeles en el
suelo, lavabos sucios, etc) a pesar
de que existen personas que
cobran para mantenerlo limpio.
Ni qué decir tiene que la higiene
en un local público no debe
nunca abandonarse. Por otro lado,
el trato a los jubilados por parte
del personal encargado del centro
deja mucho que desear.
Sinceramente creemos que,
después de toda una vida de
sacrificios, nos merecemos un
mayor respeto. Por último, en
relación con la admisión de
nuevos socios, decir que la junta
actual no tiene en cuenta la
opinión de los socios antiguos,
opinión ésta que debe ser escu-
chada para mantener un ambien-
te de convivencia agradable y
para evitar que se den situa-
ciones de descontento. De he-
cho, estamos muy insatisfechos
con la forma de prodecer de la
junta, por lo que  pedimos que se
produzca su renovación median-
te la convocatoria de nuevas elec-
ciones. ¡Necesitamos ser escu-
chados!

Carlos Guijarro
Regidor de Relacions Ciutadanes
>> A petició de la junta, i com a
responsable de Relacions Ciu-
tadanes i dels centres cívics de la
localitat, haig de dir que sovint
vaig al Casal, com poden certificar
els usuaris, i no he notat la manca
de neteja reiterada a què fa Telèfons d’interès
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la bústia del lector

>>Fil directe amb l’Ajuntament

Ajuntament-OMIC 935 726 474
Ambulàncies 937 120 303
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 935 754 094

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori 935 751 289
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
(La Veu i Montcada Ràdio)
Of. de Desenv. Local 935 648 505
Policia Local  092 -935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Regidoria d’Esports 935 645 550
Servei de Recaptació OALGT 935 647 743
Servei Local de Català 935 751 644
Servei de Promoció d’Ocupació 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
SIJ A Prop 935 64 1741

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no han d'excedir
de 25 línies mecanografiades. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon o correu
electrònic i una còpia del DNI. La Veu es reserva el dret
de publicar aquestes col·laboracions, i també resumir-
les o extractar-les quan ho consideri oputún. No es
publicaran les cartes que atemptin contra la dignitat de les
persones o no siguin respectuoses tant amb les persones
com amb les institucions.En el cas que el contingut de
la carta requereixi una resposta per part de la persona
o institució aludida, aquesta es publicarà en el mateix
número i amb la mateixa extensió. Es preveu la
possibilitat d’un dret a rèplica per ambdues parts, amb un
màxim de dues cartes per persona.

Marín, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
E. Relat, 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
Vila, pg. Jaume I, 26

Localitzacions

2002 desembre / gener 20032002 desembre / gener 20032002 desembre / gener 20032002 desembre / gener 20032002 desembre / gener 2003
 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

20 21

23 24 25 26 27 28

22

29
Duran    Vila   Pardo

E.Relat  V.Nieto V.Nieto

Guix E.Relat E.Relat

30 31 1 2 3 4 5
J.Relat  Marin Duran    Vila Guix Guix

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Quan les freqüències de pas són petites, s’acostuma a posar l’horari
detallat. Ara bé, quan els intervals són llargs podem assegurar una
freqüència aproximada però no l’horari exacte de pas de l’autobús
per cada parada ja que hi ha molts factors, com el trànsit o la
climatologia, que el poden alterar. En el cas de la nova línia 155 de
Montcada, tenim previst posar l’horari detallat, amb l’objectiu de
facilitar la màxima informació possible als nostres usuaris.
Anna Terrès, responsable d’informació i senyalització d’autobusos de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Fe d’errates
En el darrer número, a la notícia publicada
a la pàgina 11 sobre el comerç vam oblidar
dir que al sector Montcada Centre Comerç
(MCC) també està representat el Mercat
Municipal, i  l’Agrupació de pessebristes té
20 anys d’història, i no 5 com vam informar

Marin

referència. Tampoc em consta
que el tracte que reben els usuaris
hagi estat desconsiderat, en tot
cas, mai ningú s’ha dirigit a mi per
fer-me cap comentari o cap queixa.
Respecte a l’admissió de nous
socis, el que es té en compte és el
que diu el reglament i no l’opinió
d’algú. Com a dada significativa,
en aquest dos últims mesos s’hi
han sumat 75 nous socis i en total
són 1.410. Respecte a la junta, els
estatuts diuen com i quan s’ha de
renovar, però crec que estan
demostrant que fan la seva feina
amb molta il·lusió i dedicació, que
cada vegada s’estan organitzant
més activitats i es presten més
serveis i porten una gestió econò-
mica com mai s’havia fet, donant
compte periòdicament dels ingres-
sos que obtenen per les activitats
que realitzen: ball, excursions, etc.
És evident que tot és millorable;
resto a la seva disposició per si
consideren oportú concretar-me
les seves queixes i suggeriments.

A los políticos
Manuel Rodrigo
Pla d’en Coll
>> Con motivo de las próximas
elecciones municipales, quiero
pedir a todos los políticos que
tomen como uno de sus puntos
fuertes en sus respectivas campa-
ñas el tema viario para el Vallés y
más concretamente para Montcada
i Reixac. Es cierto que últimamen-
te se están haciendo obras impor-
tantes en el municipio y otras
instituciones nos están ayudando
de forma considerable, cosa que
es muy de agradecer. Pero también
es cierto que, en el tema viario, no
se ha hecho nada. Ya hace 28 años
que entro y salgo de Barcelona en
coche, por y desde Montcada. En
estos años he visto como el parque

6 7 8 9 10 11 12
J.Relat Marin   Duran Vila  Pardo  PardoV.Nieto

 Pardo

Per què els pals d’informació de les parades d’autobús no hi
ha l’horari de pas per cada punt? Només t’indiquen l’hora de
sortida del punt inicial i has de calcular mentalment quan
passarà per la teva parada. Joana Navarro. Montcada

13 14 15 16 17 18 19
E.Relat  V.Nieto J.Relat    Marin Vila Vila Duran

automovilístico, así como las car-
reteras del resto de municipios
que dan acceso a Barcelona, han
evolucionado en los dos casos ¡y
de qué manera!, mientras que aquí
seguimos teniendo las mismas ca-
rreteras, que en algunos casos ya
se les ha caducado hasta el nom-
bre. Actualmente se está estudian-
do hacer un tercer carril en la
autopista para cada sentido entre
Sabadell y Terrassa. No digo que
no se necesite, pero en esta auto-
pista las caravanas más fuertes se
producen en nuestro municipio.
Es de máxima urgencia que se
hagan actuaciones inmediatas so-
bre carreteras como la Conrería, la
Roca, la Vallençana, la de Horta-
Cerdanyola, el túnel de Horta… y
lo que sea necesario para que la
circulación se distribuya de forma
que no quede canalizada por el
centro del casco urbano de Mont-
cada. En este momento se está
hablando mucho de sostenibilidad,
pero la situación del tráfico aquí ya
se ha hecho insoportable.

La Veu ha fet un nou pas endavant en la seva consolidació com a
mitjà amb l’aprovació del seu propi llibre d’estil. Aquesta eina,
essencial per fixar el funcionament i la filosofia de la publicació, és
el fruit de l’experiència acumulada durant els últims deu anys en el si
del Consell d’Administració i  del Consell de Redacció. Des que La
Veu es va començar a publicar quinzenalment amb format periòdic,
al juliol del 1992, l’Ajuntament va deixar en mans dels periodistes la
tria i l’elaboració dels continguts, d’acord amb criteris informatius, i
aquesta ha estat la línia a seguir i la que els consells directius han
defensat. Faltava, però, definir per escrit aspectes més concrets com
ara garantir el codi deontològic per part dels professionals que fan la
publicació, definir les seccions i el tractament de les notícies, dife-
renciar propaganda política de publicitat comercial i fixar les normes
gràfiques de maquetació, entre d’altres. Cuidar tots aquests aspectes
redunden en benefici de la qualitat de la publicació i garanteixen que
hi hagi una línia informativa i de maquetació coherent. Segur que hi
ha encara coses a millorar i, per això, aquest manual no serà pas rígid
i inflexible, la voluntat és que es vagi enriquint amb les aportacions
positives que l’experiència ens doni.
Un altre pas endavant per fer de La Veu un mitjà proper a la
ciutadania és la incorporació de La Veu on line a través de la web
municipal montcada.org. Aquest nou canal de consulta permetrà
accedir al lector a les informacions concretes que l’interessin. I en
la línia d’acostar-nos cada cop més a tots vosaltres, aprofitem l’ocasió
per desitjar-vos, en nom del Consell d’Administració i de Redacció,
unes bones fetes i un any nou més just i solidari.
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El rei Melcior representa
Europa; Gaspar, Asia i
Baltasar, el continent
Africà

El Betlem és propi dels
països llatins, mentre que
l’arbre de Nadal és típic als
països anglosaxons

Els celtes van ser els
primers en abraçar-se sota
una rameta de besc, cap a
l’any  200 a.C

El Nadal al segle XXI

Esteban
Mesas
Botiguer

"""""     Aquestes festes estàn fetes
per al consumisme. Per a mi
signifiquen tristesa perquè
m’enrecordo dels familiars que
no hi són.

Priscila
Negrete
Personal de
neteja

"""""     Són uns dies molt especials.
És un moment de compartir i
de reconciliació amb la família,
tot i que tinc els meus pares
lluny, a l’Equador, i en
aquestes dates els enyoro més

" Són dies de felicitat perquè
ens juntem tota la família i ens
donem els regals. Els diners
que es gasten són el de menys,
perquè compensa

Angela
Pulido
Mestressa

Els veïns opinen

Sergio
Rodríguez
Escombriaire

"""""     Amb l’euro es notarà aquest
Nadal a la butxaca; anirem
molt més apurats. Aquestes
festes han perdut molt i l’única
il·lusió  que tinc és pels meus
fills

Luisa
Navarro
Fornera

"""""     És una ruïna, la paga te la
gastes tota en el Nadal. El que
més m’agrada són els carrers
il·luminats. Estaria bé que
aquest any nevés, fa caliu

Cada consumidor gastarà aquest any una
mitjana de 600 euros

!!!!!

“La joguina tradicional segueix sent la més venuda”
Els pares joves trien les joguines més adients
segons l’edat dels seus fills per al seu complet
desenvolupament. A banda dels booms puntuals
(sobre un producte o marca) que puguin sorgir, la
joguina tradicional és la més venuda al Nadal,
destacant les joguines de primera infància (fins als
tres anys), les bicicletes i tricicles i, els jocs de
taula i puzzles. En el cas dels videojocs, part del
seu públic és adolescent i adult i està fora del
nostre rang d’edat. El sector jugueter espanyol està
avalat per una trajectòria al llarg de la qual ha
demostrat la seva capacitat d’adaptar-se als nous

Salvador Miró
Pres. de l’Ass. Espanyola de
Fabricants de Joguines

Crec que no cal dir que aquestes festes porten a la
màxima expressió la desigualtat entre països rics i
pobres. I amb això no vull desacreditar aquesta ce-
lebració tant especial, simplement  m’agradaria que
no oblidéssim el sentit més tradicional i més ecolò-
gic del Nadal: el retrobament de tota la familía  i
dels amics entorn la taula, la solidaritat i la trans-
missió d’il·lusió  i alegria, oferint el protagonisme
merescut als més petits de la casa.

!!!!!

“Nadal és sinònim de malbaratament de recursos”
El Nadal del segle XXI esdevé la festa menys
ecològica de tot l’any. Nadal és sinònim de malba-
ratament de recursos energètics amb l’enllumenat
nadalenc dels carrers; malbaratament d’aliments i
begudes, amb els grans àpats festius; malbarata-
ment de béns naturals, mitjançant l’espoliació d’ar-
bres de Nadal, molsa i besc als nostres boscos; i,
com no, malbaratament de la paga extra.., En defi-
nitiva, el Nadal se celebra consumint i, per tant,
aguditzant el consum de recursos naturals amb la
conseqüent   generació de contaminació i residus.

Claudio Marcos
Tècnic de Medi Ambient de
l’Ajuntament

“L’actitud i la solidaritat fan que cada dia sigui Nadal”

$

“Creu Roja recollirà joguines per als més necessitats”
Com cada any en arribar el Nadal, Creu Roja rea-
litza i pren part a les diferents activitats que es
desenvolupen a Montcada i Reixac. Així, el Grup
Creu Roja Joventut participarà a la Campanya de
recollida de joguines perquè les nenes i els nens
de la nostra ciutat amb menys recursos no es que-
din sense regals. A més de a l’Assemblea Local,
arreplegarem les joguines al Casal de la Mina i al
Centre Cívic Can Cuiàs. Esperem la resposta soli-
dària de tots els ciutadans de Montcada i Reixac.
També farem una campanya de sensibi-lització

Per informar-se sobre el tema...
%%%%%Truman Capote. Un recuerdo navideño y otras narraciones
Editorial Anagrama

%%%%% Charles Dickens. Cuentos de Navidad Ediciones Gaviota

!!!!! Web amb curiositats sobre el Nadal: www.reyesmagos.com

$

$

$

El fòrum

La tradició del raïm per Cap d’Any es
remuntava al 1909 quan va haver un ex-
cedent d’aquesta fruita

temps i de trobar un lloc en el panorama econòmic
nacional i internacional. Molts països europeus aca-
paren la major part de les vendes de joguines
espanyoles. En el mercat intern, el sector està marcat
per una sèrie de factors com l’estacionalitat de les
vendes al Nadal, la baixa natalitat, la competència
deslleial  d’alguns països que fan moltes joguines
que no compleixen la normativa de seguretat vigent
o la percepció de la joguina com un regal, i no com
instrument important i necesari en el
desenvolupament del nen.

sobre plantes i elements decoratius de Nadal. Apro-
fitem aquests dies de tan consum per fomentar el
reciclatge i l’ús de productes menys agressius amb
el medi ambient. Creu Roja també estarà present a
la Cavalcada de Reis, no tan sols repartint cara-
mels, sinó vetllant perquè ningú prengui mal. A
més a més, i  com a extra  a tota la resta d’activitats,
voluntaris de totes les edats de la nostra Assem-
blea van participar en aquest acte tan solidari que
és la Marató de TV3.

Francesc Roset
President de l’Assemblea de
Creu Roja Cerdanyola,
Montcada i Ripollet

Josep M. Joan-Torres
Rector de la parròquia
de Santa Engràcia

El contingut del Nadal pels cristians no s’ha per-
dut pas. Els qui l’han perdut són tots aquells que
pràcticament han deixat de viure com a cristians o
els no creients de sempre. La parafernàlia
consumista que envolta aquestes festes és l’antitesi
del que realment signifiquen. Per Nadal, cal re-
cordar, neix Jesús que ens diu i ens demostra amb
fets que cada home és el nostre germà “estimar és
compartir”. Són les actituds, els compromisos i les
accions concretes de solidaritat les que fan que
sigui Nadal cada dia. El Pare Nöel no ha pres pas

la clientela als Reis; resta el seu missatge d’amor i
fraternitat universals per a la gent benvinguda a
casa nostra des de “l’Orient i l’Occident” per so-
bre del minso missatge de les joguines… tu que
fas pels altres sense distinció de races ni classes
socials? Que t’aprofiti el torró i, com més car, mi-
llor!!! Permeteu-me que, unit a la Comunitat Cristi-
ana de Montcada, canti una nadala al millor dels
germans de tots, assenyaladament del més pobres:
Santa Nit, Plàcida Nit…

Text i fotos: Ester Benedit
i Miquel A. Castellano
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Emotiu recital per celebrar

l’any Verdaguer a Montcada

sònia hernández
montcada

VETLLADA A L’ENTORN DE MOSSÈN CINTO

ÀNGEL ACÍN

 >> Francesc Teixidó i la mezzosoprano Ana Tobella

RECORD D’UN AUTOR RENOVADOR

Els poemes de Verdaguer van ser presents a través de les
lectures fetes pels alumnes del SLC –a la foto superior dreta,
César Vilagut–, i de la rapsoda Paquita Roldós –a l’esquerra. A
la imatge inferior el director de l’Institut Ramon Llull, Joan Maria
Pujals, va ser obsequiat per l’alcalde, César Arrizabalaga, amb
un pin de la ciutat després de seva conferència sobre Verdaguer.

conferència i poesia

Un minuciós acostament als
eixos ideològics i estètics de la
poesia verdagueriana, una lec-
tura de poemes emblemàtics i
una composició per al piano que
va fer contenir la respiració als
prop de 120 presents a l’Església
de Santa Engràcia dissabte 14 de
desembre. Així es pot resumir
la jornada A l’entorn de Jacint

Joan Maria Pujals desvetlla les claus de l’obra del poeta a l’Església de Santa Engràcia

Verdaguer, organitzada per la
Regidoria de Cultura per com-
memorar l’any Verdaguer a
Montcada. El resultat de tot
plegat va ser una lluïda
cerimònia amb uns entrants ape-
titosos i nodridors –la
conferència del director de
l’Institut Ramon Llull, Joan Maria
Pujals– i un tancament d’or:
l’estrena de la composició que
Francesc Teixidó ha elaborat per

al cant sisè del poema Canigó.
L’acte va tenir la solemnitat es-
perada dels esdeveniments
oficials. El primer en parlar va
ser el director de l’Institut Ramon
Llull, amb la conferència De les
flors del paradís a les flors del calvari,
on va demostrar amb una gran
capacitat il·lustradora per què es
pot considerar Verdaguer un dels
principals renovadors de la poe-
sia catalana. A partir de la com-
paració entre el francès Bau-
delaire i Mossén Cinto, Pujals va
parlar sobre la concepció del
poeta maleït i el poeta joiós, tots
dos marcats profundament pel
dolor.

Lectura de poemes. Des-
prés de la didàctica intervenció
de l’exconseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya va
ser el torn de les lectures dels
alumnes del Servei Local de
Català (SLC). Aquests van deixar
notar el nerviosisme que supo-
sava per a ells la participació en
l’únic homenatge al poeta de
Folgueroles que es farà a
Montcada, però també van
transmetre l’emoció que els
poemes verdaguerians poden
causar en els lectors d’avui dia.
Més professional i treballada va
ser la lectura de la rapsoda
Paquita Roldós, qui va demos-
trar la validesa de la poesia com
a espectacle i com a manifestació
cultural d’un grup amb una
història i una llengua concretes.
Potser més d’un dels assistents
entre el públic va sentir l’emoció
a la pell quan Roldós acabava la
seva intervenció amb “Dolça
Catalunya/Pàtria del meu cor/
quan de tu s’allunya/d’enyorança
es mor”. Tanmateix, el moment
més emotiu de la vetllada va ser

quan Teixidó i la mezzosoprano
Ana Tobella van fer la seva
actuació. El músic montcadenc
ha fet una bella composició
musical per a La goja de banyoles,
un fragment del celebèrrim poe-
ma Canigó. Teixidó ha captat
amb intel·ligència l’ambient de
les muntanyes catalanes i la

fascinació de la persona que
durant tota la nit va filar vora
l’estany de Banyoles, com ex-
plica el poema. Els entusiastes
aplaudiments del públic al final
de la interpretació van posar de
manifest que l’actuació havia
fascinat. Un autèntic tancament
joiós.

FOTOS: ÁNGEL ACÍN

c/ La perla, 31 baixos
93 217 44 10

debarrissccl@terra.es
08012 Barcelona

P r o d u c c i o n s
G r à f i q u e s

us desitjem
un millor
any 2003



2910Anys 2a quinzena
desembre 2002cultura

en 2 minuts...

 >> Una actuació del cantant amb The Mortimers

Pau Riba (Mallorca, 1948) va ser
un dels primers autors en atrevir-
se a introduir la psicodèlia a Cata-
lunya. Encara que no formava
part de l’emblemàtic grup Els
setze jutges, la seva Noia de por-
cellana és una de les peces més
estimades de la nova cançó cata-
lana. Apassionat crític del fran-
quisme i del capitalisme, ha
omplert els seus nou discos de
cançons protesta i provocacions.
El proper dia 21 en presenta
l’últim, Jisas de Nezerith o capítol
zero de la guerra de les galàxies a
l’Auditori Municipal de Mont-
cada.
-El seu últim disc és una
provocació?
No, més aviat és un joc múltiple
que va des del joc de paraules
fins als mites i la literatura que
es fa sobre ells. És més complicat
d’explicar que no pas de veure.
Com a espectacle o com a disc
és una cosa que es gaudeix sense
cap mena de complicació. En
altres circumstàncies es podria
haver considerat una provocació,
però ara el mite de Jesús i de
Nadal ja no s’aguanta.
-Per què va triar el personatge

de Jesús?
-Va ser una casualitat. Fa uns anys
l’Ajuntament de Barcelona em va
demanar que fes per Nadal un
concert de nadales. A mi em va
fer gràcia i vaig acceptar. És un
material molt bo, les cançons
tradicionals i les nadales han
passat pel sedàs del temps i són
cançons molt bones. A partir
d’aquí vaig començar a pensar la
contrahistòria.
-I per què La guerra de les
galàxies?
Perquè sempre que he vist
aquestes pel·lícules de Lucas els
seus personatges m’han semblat
els pastorets en clau de futur. A
més, a l’episodi primer surt un
personatge, el Darth Maul, que
és un dimoni amb totes les de la
llei: amb banyetes i la pell ver-
mella, fins i tot. Lluita a basto-
nades i així fa una mena de ball
de bastons. I nosaltres tenim la
cançó patim, patam, patum que
va contra el dimoni…. En fi, que
hi ha força paral·lelismes que em
van portar a traslladar la història
del nadal al futur.
-És un bon moment per a la
cançó protesta?
En general la protesta avui més
que mai té tot el sentit del món,

sònia hernández
 redacció

El cantautor mallorquí actua a l’Auditori el dia 21 amb The Mortimers

sigui en la forma de cançó o del
que sigui. La ciutadania mundial
està subjugada per la classe polí-
tica. Els polítics estan abso-
lutament en contra del poble,
gairebé podríem dir que entre els
polítics, els que arriben a ser
grans presidents dels seus països,
a tot arreu, són el més tontos de
cada poble. Jo crec que la pro-
testa està més que justificada, i
que no hauria de ser una
recomanació, hauria de ser una
obligació de tots els ciutadans.
-Al seu espectacle vostè actua
acompanyat del grup The
Mortimers.
És un grup de no-actors, el que
vol dir que estan a mig camí en-
tre el músic i l’actor mim i que
enlloc de tocar instruments tra-
dicionals, toquen coses: des de
bateries de cuina, batedores, peta-
zetas o pots de patates fregides
fins a fer palmes amb la panxa,
amb papers de diaris… Utilitzen
tot allò que és susceptible de
fer algun soroll i es converteix
en instrument. Els temes del disc
es diuen nada-dales, perquè hem
recuperat l’esperit dadà, l’es-
perit de fer les coses amb el
primer que et trobes, un esperit
de reciclatge, que ara està molt
d’actualitat.

‘Amb aquest espectacle
recuperem l’esperit dadà’

miquel a. castellano
 redacció

Eren altres temps. No hi havia
televisió, ni videojocs, ni dibuixos
animats però la canalla es divertia
fent rodar la baldufa, volant
l’estel o llegint  revistes
d’historietes. La popularitat
d’aquestes va ser tal, que la pri-
mera revista que les incloïa va
donar nom en castellà als comic-
books anglosaxons: TBO, el pare
de tots els tebeos, la publicació
pionera en aquest gènere a l’estat
espanyol. En  homenatge a
aquesta publicació, l’Auditori
Municipal acull des del 18 de
desembre i fins al 5 de gener una
exposició itinerant organitzada
pel Col·legi d’Enginyers que,
sota el nom Els grans invents del
TBO, arriba al municipi de la mà
de la Regidoria de Cultura i de
l’Alcaldia.

Humor blanc. El TBO  va
començar a publicar-se al 1917 i
es va mantenir als quioscos durant
la major part del franquisme. Les
seves característiques eren un hu-
mor blanquíssim (la censura
manava) i uns personatges
ingenus i arquetípics. Entre els
més recordats estan Melitón Pérez

i les seves desgràcies, La Familia
Ulises (prototipus de la classe
mitjana provinciana, sempre pre-
ocupada pel “què diran”), El
Abuelo Cebolleta  i, sobretot, els
increïbles invents del professor
Franz de Copenhage. Gairebé
cent anys després, podem
comprovar com el temps no ha
fet perdre gens de vida a les
vinyetes dels dibuixants del TBO,
molts d’ells catalans: Josep Coll,
Benejam, Joaquim Muntanyola,
Sabatés o Tur. A tots cal agrair
haver alegrat les vides dels nens
i les nenes d’un període llarg i

L’Auditori proposa una exposició que reflexiona sobre la tècnica industrial

Els invents del ‘TBO’
fosc. Una mostra de la seva tas-
ca es pot veure a l’Auditori,
especialment els invents del
professor Franz de Copenhage.
El savi nòrdic va inventar un
seguit de màquines destinades a
facilitar la vida de l’home del
segle XX. Entre els seus enginys
es troben aquells que desen-
volupaven tasques com treure el
pinyol d’una oliva, brindar o
ventar-se. Sovint els aparells ge-
neren un soroll exagerat, amb la
qual cosa els autors del còmic
volien reflexionar sobre el sentit
d’alguns avenços industrials.

Aniversari amb ballada de sardanes
L’Agrupació sardanista Terra Nostra va celebrar el seu 27è
aniversari amb una ballada de sardanes a la Plaça de l’Alzina a
Terra Nostra, el passat 8 de desembre. L’Agrupació es va
acompanyar de l’actuació de la cobla La Nova Vallès. Les
celebracions van continuar a la tarda, amb una cantada d’havaneres
al Gran Casino que va anar a carrec  del grup Marejol. LR

 >> Riba caracteritzat de Darth Maul

PILAR ABIÁN

Dansa i cinema a l’Auditori per Nadal
 L’Auditori Municipal ha programat dues activitats especialment
pensades per als nens per a aquest Nadal. Després del concert
de Pau Riba, dissabte 21, la companyia Búbulus representarà
diumenge, 22 de desembre, a les 12 h, l’espectacle El país de
miracolors, un suggerent diàleg entre les arts a favor de la toleràn-
cia. El preu de l’entrada és
de 2,5 euros.  També a
l’Auditori, el 2 de gener es
projectarà la pel·lícula El
viaje de Chihiro, del director
Hayao Miyazaki. Es faran
dues projeccions, una a les
16 h i una altra a les 19 h i
l’entrada costarà 2,5 euros.

FOTOS: ARXIU/P RIBA

ARXIU
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>> Entrevista. Pau Riba

 >> La Mostra es va inaugurar el 18 de desembre a l’Auditori

ÀNGEL ACÍN
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La tradició d’Els Pastorets
torna als escenaris locals

pilar abián
terra nostra

 >> Assaig d’una escena de l’obra que es representarà aquest Nadal

El 28 de desembre i el 4 de gener, representacions a El Casino i La Unió
PILAR ABIÁN

Un ampli quadre escènic format
per una quarantena d’actors de 3
a 40 anys representaran els dies
28 de desembre i 4 de gener Els
pastorets d’en Ferrer Magí, d’Enri-
queta Capellades, al Casino de
Terra Nostra i a La Unió de Mas
Rampinyo, respectivament. Des
del mes d’octubre, el grup Els
Titelles, amb la col·laboració de
l’AV de Terra Nostra i La Unió,
treballen conjuntament per recu-
perar una tradició que a Mas
Rampinyo s’havia viscut durant
molts anys però que ara havia
quedat en suspens. “Des de la
dècada dels 80 i fins al final
dels 90, cada any represen-
tàvem Els Pastorets però, de
mica en mica, el nombre d’ac-
tors es va reduir i principal-
ment el nombre de persones
que hi havia darrera del mun-
tatge”, explica Xavier Jané, qui
durant moltes edicions va ser el
director de l’obra, i que ara col·la-
bora amb el nou projecte amb
actors del grup de La Unió.

L’engranatge. Precisament
l’equip de producció al qual feia
esment Jané, tan necessari per dur
a terme un muntatge d’aquestes
característiques, és el que ha
permés recuperar la tradició. El
grup Els Titelles de Terra Nostra,
que organitza activitats infantils
a la festa major del barri,
arrossega un ampli col·lectiu de
gent que ha decidit assumir el
repte. Repartits en diferents

comissions: direcció d’actors,
direcció tècnica, decorats,
vestuari i finances, han cobert tot
l’engranatge necessari per fer la
representació. Cada cap de set-
mana hi ha assajos i, mentre els
actors aprenen els papers, les
mares dels més petits i un equip
de voluntàries de l’AV, van tallant
i cosint la roba que aquests
lluiran. L’organització, amb el
suport de l’associació veïnal i
d’El Casino, ha comprat la roba
dels vestits que quedaran en un
fons comú per a pròximes edi-
cions. “Quan el taller de cos-
tura acabi, haurem fet més de
cinquanta disfresses a mida
per als diables, els pastorets  i
els àngels que surten a l’obra”,

explica Lola Belmonte, una de les
encarregades de vestuari. El res-
ponsable de coordinar els
decorats és Robert Navarro, un
autèntic artista de les manualitats,
autor dels gegants i dels capgros-
sos de Terra Nostra. I, al cap-
davant de la direcció artística, hi
ha David Velasco, membre de
Dèria Teatre. “L’experiència –
explica– està sent molt positi-
va tenint en compte que vam
començar a assajar fa tan sols
dos mesos i que la majoria dels
actors són escolars de primà-
ria”. Aquest fet ha motivat que
el text que es representi no sigui
el de Josep M. Folch i Torres,
més aviat per a adults, sinó la
versió d’Enriqueta Capellades,
adaptada per al públic infantil.

La pesseta, encara que no ho
sembli, és un invent
genuïnament català, al igual que
l’aiguardent, que en un principi
era un vi tarragoní que ningú no
volia i, coses de la vida, va tenir
molt d’èxit a les Amèriques.
Aquestes són algunes de les
curiositats, entre d’altres, que han
pogut descobrir els montca-
dencs que han seguit el curs
d’Història de Catalunya. Durant
les classes s’han repassat els fets
més rellevants de la nostra
història, des dels primers
pobladors primitius dels països
catalans fins la recuperació de
l’Estatut d’autonomia. Aquesta
iniciativa la porten endavant  el
Servei Local de Català i
l’Associació Conèixer Catalunya.
El curs ja s’havia fet altres anys,
però sembla que la resposta mai
havia estat tan positiva. L’èxit ha
estat més que evident: el que
en principi era un curs destinat
a unes 20 persones va haver de
desdoblar-se en dos grups da-

La història més divertida i
assequible de Catalunya

miquel a castellano
redacció

vant la gran resposta, 44 alum-
nes.  Des de principi de
novembre i fins el 17 de de-
sembre, últim dia del curs, la
mestra, Maria Teresa Sánchez,
va trencar la monotonia de les
seves classes d’història en un
institut per intentar acostar
aquesta matèria a un públic adult
d’una forma diferent.

Unes classes diferents.
A qualsevol que s’hagués
acostat a  aquestes classes el pri-
mer que el sorprén és que no
funciona això de “callar i es-
coltar”. La gent opina, debat i
exposa allò que sap. “Al principi
no preguntaven gaire –
reconeix la professora– però, a
poc a poc, s’han deixat anar.
S’ha creat molt bon ambient”.
La segona cosa que també crida
l’atenció és el to: sembla més una
conversa entre amics de tota la
vida  que no pas una lliçó
acadèmica. El curs no s’ha limitat
als aspectes històrics; també s’ha
estudiat l’art, la literatura i la
llengua catalana.

>>Curs organitzat pel SLC i Conéixer Catalunya

 >> Les classes s’han fet a l’Ajuntament i a les Antigues Escoles

MIQUEL A. CASTELLANO
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Els ciutadans que vulguin
disposar del calendari de 2003
que ha editat la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac ja el poden
passar a recollir per l’Auditori
Municipal, que va ser l’escenari
de la seva presentació pública
el 19 de desembre (en el
moment de tancar aquesta
edició).
El disseny del nou almanac, que
ha anat a càrrec del pintor i
dissenyador  Benito Marcos,
inclou una dotzena d’instantànies
que van resultar premiades o
seleccionades en la darrera
edició de la Biennal de
Fotografia Medalla Ciutat de
Montcada, un concurs d’abast
nacional que organitza l’Agru-
pació Fotogràfica de Montcada i
Reixac (AFMiR).
Els autors de l’entitat que pu-
bliquen alguna fotografia al
calendari 2003 són Jesús Ángel
Guzmán, Sergio Tello, Carlos
Seisdedos, Joan Mimó i Cosme
Oriol. També hi ha participat
Maria Gràcia de La Hoz, de

BENITO MARCOS

El nou almanac es distribueix de manera gratuïta a l’Auditori Municipal

l’Agrupació Fotogràfica de Reus
i  Romualdo Pérez, de la de
Cerdanyola-Ripollet.

Calendari homenatge. Se-
gons la regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, Amèlia Morral (CiU), la
selecció s’ha fet seguint dos
criteris: la varietat d’autors i la
inclusió d’algunes imatges repre-
sentatives de Montcada. “Estem
satisfets del resultat, a nivell
de qualitat i disseny, i alhora
creiem que és una bona ma-
nera de reconèixer els quinze
anys de vida de l’AFMiR”.
Aquesta és la quarta vegada que
l’entitat col·labora en la
realització del calendari. “Sem-
pre ens ha fet molt il·lusió i
aquesta vegada més que mai,
perquè coincideix amb el
nostre aniversari”, remarca
Cosme Oriol, president de
l’AFMiR i un dels autors
seleccionats per al calendari.
L’almanac ha comptat enguany
amb l’esponsorització de set
empreses de Montcada que
s’han fet càrrec de la meitat del
seu cost total, que puja a 8.400

euros. “Fem una crida a les
empreses que estiguin inte-
ressades a patrocinar el
calendari de l’any vinent ja
que ens agradaria augmentar

 >> Imatge de la portada del nou almanac

El calendari del 2003 recull imatges
de la darrera Biennal de fotografia

la xifra d’espònsors fins a 12”,
afirma Morral. Del calendari,
s’han editat un total de 4.000
exemplars: 2.500 amb format de
sobretaula i 1.500 per penjar a la
paret.

Abans de final d’any sortirà al
carrer una nova edició de la Guia
agenda editada  per l’Ajuntament.
La Regidoria de Relacions
Ciutadanes, que coordina la
publicació, ha reorganitzat el
contingut de les seves pàgines.
Els principals canvis són la
supressió de l’espai dedicat a les
regidories i la inclusió d’un nou
apartat amb dades sobre
Montcada, com ara la distribució
de la població per barris, la taxa
de natalitat i mortalitat o l’anàlisi
de l’oferta i la demanda comer-
cial. També s’han incorporat els
nous serveis, equipaments i
projectes posats en marxa durant
aquest any, com l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), la
web municipal, l’Institut Muni-
cipal d’Esports, Montcada Aqua,
l’Espai Jove Can Tauler i el Pla
Estratègic. Es mantenen les
seccions telèfons d’interès,
entitats i calendaris –fiscals i
festius. La Guia agenda, de la
que s’han editat 8.000 exemplars,
es podrà aconseguir als punts de
distribució habituals de forma
gratuïta. El disseny de la porta-
da és el mateix que el del
calendari municipal 2003.

A punt la nova
edició de la

Guia agenda
laura grau
redacció
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“El secret d’un viatge és
deixar-se portar per les coses
que et passen”, diu Daniel
Moix, el jove de 21 anys veí de
Carretera Vella que ha guanyat
un dels premis del concurs
Tiramilles de la Diputació de
Barcelona, concretament en la
modalitat de relat testimonial i
en la categoria de 16 a 22 anys.
L’obra, que relata un viatge a
Grècia fet l’estiu passat, passarà
a formar part d’un fons docu-
mental que creix any rere any
amb els treballs que guanyen el
certamen. L’objectiu és clar:
promoure la passió pels viatges
entre els més joves i posar en
comú informació útil i expe-
riències. Enguany els premis
Tiramilles han comptat amb la
participació de 93 joves de la
província de Barcelona.

Viatge improvisat. Contrà-
riament al que podia semblar, els
preparatius del viatge en què s’ha
inspirat per fer el relat premiat
van ser molt mínims: una ullada
al mapa del país, l’elecció dels
punts a visitar i els bitllets

 >> Daniel Moix, a l’illa de Santorini

El montcadenc Daniel Moix
guanya el premi Tiramilles

‘Grècia, la terra dels déus’ és el relat guanyador del concurs de la Diputació

d’avió. No li agraden els viatges
organitzats, “crec que et perds
moltes coses i que només tens
una visió superficial del país”,
diu Moix. Un cop a Grècia, ell i
la seva companya de viatge van
deixar-se portar per la curiositat
i la set d’experiències. Van trobar
un país no tan europeu com es
pensaven, gent encantadora i una
presència constant de monuments
dedicats als nombrosos déus i
deesses que configuren la
mitologia grega. “Tot i que la
gent no és tan religiosa com
abans, els déus són una
realitat sòciocultural que
manté viva la cultura del país
i l’omple de misteri”, explica
Daniel. Viatjar i escriure són les
dues passions del jove que ja
s’ha presentat tres vegades al
Tiramilles –en una de les quals
va aconseguir un accèssit– i, en
diverses ocasions, al concurs de
narrativa curta que convoca

l’Ajuntament. Amb els 900
euros del premi, cobrirà deutes
pendents del viatge anterior i
part del bitllet d’avió que el
portarà a algun país del Magreb,
la seva pròxima aventura.

“Els déus són una realitat
social que manté viva

 la cultura del país
i l’omple de misteri”

laura grau
redacció

El 4 de gener serà la primera
vegada que una gran orquestra
com la Filharmònica de Cata-
lunya (OFC) visita Montcada.
Feia temps que la Regidoria de
Cultura volia organitzar un con-
cert d’aquestes característiques
però el cost econòmic i la man-
ca d’un espai adient frenaven  la
iniciativa. Ara, però, gràcies a la
col·laboració de la Diputació, i
aprofitant l’adequació de la pis-
ta coberta per a la festa de cap
d’any, l’Ajuntament ha decidit
oferir l’espectacle a la ciutadania.
La Filharmònica està formada
per 22 músics de corda, 12 de
vent, 1 percusionista i el direc-
tor. Es tracta d’una formació
clàssica en el sentit literal de la
paraula, capaç de tocar peces de
Mozart, Haydn i, fins i tot,
algunes de Bethoven. El reper-
tori que l’OFC tocarà al municipi
està pensat per al gran públic i
té un caràcter festiu. Hi haurà
una primera part més clàssica,
amb la recuperació de compo-
sitors catalans que han caigut en
l’oblit, i una segona part més po-

La Filharmònica de Catalunya
actuarà en el concert d’any nou

L’Orquestra  farà un recital a la pista coberta municipal el proper 4 de gener

pular amb valsos tan coneguts
com el Danubi blau o el Vals de
l’Emperador. Les entrades per
assistir al concert es poden com-
prar a l’Auditori de manera anti-
cipada (9 euros) o bé a taquilla
(10 euros). Per als jubilats
l’entrada costa 6 euros.

A prop de les comarques.
L’OFC va néixer l’abril de 2002
en el si de la Fundació Orquestra
de Cambra de l’Empordà amb
l’objectiu de cobrir un buit en
el panorama musical català que
es produeix per la manca de con-
certs simfònics en la immensa
majoria de les comarques cata-
lanes. “L’oferta de música clàs-
sica està molt centralitzada a
la ciutat de Barcelona i
rodalies, per això hem creat
una orquestra al servei de les
comarques, amb la mida sufi-
cient per desenvolupar el
repertori simfònic i prou àgil
per desplaçar-se i actuar de
manera freqüent”, opina el di-
rector de l’OFC, Carles Coll i
Costa,. Des que es va constituir,
l’OFC ha fet un total de 22
concerts en poblacions de divuit

Randy Greer actuarà a
 l’ABI el dia de Nadal

 >> L’Orquestra Filharmònica de Catalunya en concert

comarques. Ara per ara, compta
amb el suport d’una trentena de
Consells Comarcals i de les di-
putacions de Barcelona, Tar-
ragona i Girona. “Estem molt

il·lusionats amb aquest
projecte que combina un pro-
grama atractiu, una formació
assequible i una vocació de
catalanitat”, diu el director.

sònia hernández
redacció

L’Agrupació Fotogràfica Mont-
cada i Reixac ha estrenat aquest
mes de desembre dos nous espais
expositius. Els socis de l’entitat
podran exposar les seves obres
a l’Auditori Municipal, a l’espai
que hi ha davant l’entrada a la
Sala Xavier Fàbregas. Segons
Cosme Oriol, president de
l’entitat, “aquest és un espai
ideal, perquè les finestres
permeten l’entrada de llum na-
tural i tot té una unitat molt
adient per a les exposicions”.
Oriol també ha explicat que allà
es col·locarà una mostra diferent
cada mes, depenent de la progra-
mació i la disponibilitat de
l’Auditori. D’altra banda, l’entitat
també ha creat un nou espai a la
seva seu, que es coneix com La
cantonada, on els fotògrafs asso-
ciats exposaran una vintena de
treballs inèdits. Aquest espai
s’estén a la planta baixa del Cen-
tre Cívic i de Serveis Antigues
Escoles de Mas Rampinyo. Oriol
ha manifestat la satisfacció de
l’entitat per poder exposar a
l’Auditori, “tots sabem que és
el lloc on pot entrar més gent
a veure una exposició”.

Dos nous espais
de l’Agrupació

Fotogràfica

El cantant de jazz Randy Greer
actuarà a Montcada el proper 25
de desembre, a partir de les 22.30
h a la Sala Gran de l’ABI. Greer
(San Francisco, 1960) és consi-
derat el deixeble espiritual de Nat
King  Cole pel marcat estil
romàntic de les seves interpre-
tacions; tot i que també es reco-
neixen en ell influències de
cantants com Cab Calloway,
Stevie Wonder o Ella Fitzgeral.
Greer va enregistrar a final de
1995 el disc The Romance of
Jazz, amb la participació del grup
holandès The Robin Nolan Swing
Quartet. Aquesta gravació forma
part del seu repertori, amb el qual
ha recorregut bona part dels
escenaris de tot el món. A la seva
actuació del dia 25 a Montcada
estarà acompanyat de la formació
Ignasi Terraza Trio, caracteritzat
per una tenaç i exitosa tasca en
el món del swing. Discos com
Let me tell you something, Jazz a les
fosques o Night sound han
proporcionat a la formació una
notable reputació al circuit de la
música jazz, tant en les seves
actuacions a l’Estat espanyol com
a Suïssa, Portugal o França.
L’Ignasi Terraza Trio és format
per Ignasi Terraza (piano), Julian

Vaughn (bateria) i Artur Regada
(contrabaix). Ignasi Terraza (Bar-
celona, 1962) va començar a es-
tudiar piano als nou anys, poc
després de perdre la vista. Des
de llavors ha estat membre de
formacions com la del guitarrista
nordamericà Dave Mitchell, amb
qui formà el Mitchell-Terraza
Quartet. El 1991 va guanyar el
primer premi del Festival Inter-
nacional de Getxo i el 1996 el
guardó al millor disc català, així
com el reconeixement a la seva
trajectòria com a pianista per la
Universitat Complutense de Ma-
drid.

 >> Randy Greer

OFC

ARXIU

sònia hernández
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 >> Els guanyadors, a l’Auditori, amb les autoritats municipals després de rebre els guardons

El Premi Masoliver es consolida
en el panorama artístic català

sònia hernández
montcada

El passat 28 de novembre l’al-
calde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), la regidora
de Cultura, Amèlia Morral (CiU),
i la crítica de pintura Conxita
Oliver van fer lliurament dels
premis i mencions honorífiques
del Premi Nacional de Pintura
Juan Ramón Masoliver 2002.
Com a representant del jurat,
Conxita Oliver va afirmar que
el premi atorgat a Francesc
Ruestes per l’obra Perspectiva d’un
paisatge demostra que el premi

està plenament consolidat i que
afegeix a la seva nòmina un dels
artistes més prestigiosos de l’art
contemporani català. Per la seva
banda, la regidora de Cultura va
celebrar la participació de l’edi-
ció de 2002, amb 131 obres pre-
sentades i la presència de pintors
locals –Maese Pérez va ser el
finalista amb Cent vegades–, “cosa
que demostra que les activi-
tats que es duen a terme al
municipi per fomentar la pin-
tura estan donant els seus
fruits”.
Tant Ruestes com Pérez van

senyalar la importància que un
premi com el Masoliver té.
Ruestes va manifestar que “un
premi sempre és un reco-
neixement a la teva feina”,
mentre que Pérez va confessar
sentir-se molt emocionat per
“rebre un premi d’un jurat tan
prestigiós”. A la fotografia,
d’esquerra a dreta, el primer ti-
nent d’alcalde, Joan Maresma,
Oliver, Morral, Arrizabalaga,
Ruestes, Pérez  i els guardonats
amb una menció honorífica
Claudio Esteban, Palomo Migue-
lena i Emma Loran Camps.

Francesc Ruestes i Maese Pérez, guanyador i finalista de l’edició 2002
SÒNIA HERNÁNDEZ

en 2 minuts...
Dèria ofereix una mostra novedosa
Del 16 al 19 de gener Dèria Teatre exposarà a l’Auditori Muni-
cipal una proposta trencadora titulada Elements de joc, elements
d’art que combina l’escultura amb poemes i textos reflexius. És
la primera vegada que el grup montcadenc organitza una mostra
d’aquestes característiques, amb la col·laboració de cinc es-
cultors alguns dels quals participaran en l’activitat a través de
videoconferències. Un dels actors de Dèria, David Velasco, ha
explicat que l’exposició inclou un centenar de ninos i nines que
exemplifiquen qüestions per a la reflexió com els maltractaments a
les dones o les diferències entre nord i sud. Velasco reconeix que
“és una proposta agosarada i, per tant, la resposta del públic
és imprevisible, però volem innovar en la nostra trajectòria
i creiem que l’experiència val la pena”. La inauguració de
l’original exposició es farà el dia 16, a les 19.30 h. PA

Els escuradents mullats en tinta xina són l’únic estri que ha fet
servir el pintor Josep Quintero per retratar els racons de
Montcada i Reixac. L’exposició Apunts de Montcada ens ha donat
l’oportunitat, del 4 al 18 de desembre, de veure la ciutat a través
de la mirada de l’autor a la Fundació Cultural Montcada. Aquesta
mostra consta d’una quarantena d’obres. “Són imatges de
diferents punts de Montcada – ha explicat el pintor– i crec
que són una manera de redescobrir la ciutat”. MAC/EB

Apunts de Montcada a la Fundació

MIQUEL A CASTELLANO

!

!
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Una trentena
d’obres opten al
premi de l’ABI

Una trentena d’obres han con-
corregut al setè Premi de Na-
rrativa Curta Ateneu Domingo
Fins que organitza l’Associació
Benèfico instructiva (ABI). El
termini per a la presentació de
treballs va acabar el passat 13
de desembre, per la qual cosa la
quantitat podria augmentar amb
les obres que arribin per correu.
El veredicte es farà públic el 18
de gener durant el sopar literari
que l’entitat ha recuperat en-
guany després del parèntesi de
l’any passat. Per a aquesta setena
edició, formaran part del jurat
el poeta Ramon Guitó, l’escrip-
tora montcadenca Elisa Riera i
Miguel Ángel de Burgos (per
confirmar en el tancament
d’aquesta edició). En aquesta
setena edició, l’escriptora Carme
Arrufat serà la presidenta del
jurat. Arrufat va néixer a Manresa
el 20 d’agost de 1954, actualment
és professora i col·labora habi-
tualment al diari Regió 7. Entre
altres premis, ha obtingut el
Montroig del Camp el 1995 i el
Frederica Montseny de Manlleu
el 1996 i 1997. La seva última
novel·la és La torre de les hores,
publicada per Solsona Comuni-
cacions el 2001.

Llums, càmera i acció...filmant!
el retro-visor

Montcada va ser escenari del rodatge d’escenes de la pel·lícula ‘La florista de la reina’

amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada
laura grau

FUNDACIÓ CULTURAL
El 23 de setembre de 1940, a l’estació
de la via de França de Montcada
s’impressionà part de la pel·lícula La
florista de la reina. El tros filmat
representava l’arribada d’un tren que
estava format per una de les màquines
més antigues de la companyia, la nú-
mero 235 si mal no recordo, i per 5
vagons dels que estaven de servei en
temps d’Isabel II i que eren del model
conegut pel públic amb el nom de
capses de mistos.
Així descriu Albert Ubach,
il·lustre estiuejant de Montcada,
un esdeveniment que va tras-
balsar el poble de Montcada
l’estiu de 1940: l’arribada d’un
equip de rodatge per filmar una
seqüència d’una de les
pel·lícules que va dirigir Eusebio
Fernández Ardavín, director
emblemàtic del cinema que es
feia durant els primers anys de
la dictadura. Ubach continua el
relat amb la descripció del sis-
tema que va fer servir l’equip
per rodar l’escena durant la nit,
quan ja no circulaven trens:
l’estació i l’andana estaven il·luminats
en gran manera per potentíssims llums
elèctrics que rebien la corrent passant
per un transformadora muntat
expressament, de la línia d’alta tensió
que passa per la salzareda del Besòs.
Una vintena de montcadencs van

actuar d’extres en la pel·lícula.
Només havien de pujar i baixar
del tren quan se’ls indicava, aixo
sí, sense mirar a la càmara sota
cap concepte, com si fossin
realment passatgers d’un tren. A
canvi d’aquesta feina, els actors
ocasionals van rebre 25 pessetes.
Una de les persones que es va
oferir per fer d’extra, segons
Ubach, va ser la cistellera. La
pel·lícula, un autèntic dramon, na-
rra les desventures de la floris-
ta de la reina –interpretada per
María Guerrero– que s’enamora
d’un autor de teatre –el galant
Alfredo Mayo– qui l’abandona
després de triomfar amb el seu
ajut. A Montcada, només es va
filmar la seqüència de l’arribada
del tren i no es té constància
que vingués cap de les estrelles
de l’època. Però aquesta no va
ser l’última vegada que
Montcada es va convertir en
plató d’una pel·lícula. Alguns
paratges del nostre municipi van
acollir el rodatge d’algunes
escenes de pel·lícules com El
hombre que se quiso matar, de Ra-
fael Gil (1942); El sobrino de don
Buffalo Bill, un succedani de
western dirigida per Ramón
Barreiro (1944) i Aquel viejo moli-
no, d’Ignacio F. Iquino (1946).  >> Cartell de la pel·lícula filmada parcialment a Montcada

ángel acín
redacció
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[        50è ANIVERSARI DEL CLUB D’HANDBOL ]

La celebració inclou la publicació d’un llibre sobre la història de l’entitat, que es presentarà l’abril del 2003

sílvia alquézar
redacció

El Club d’Handbol La Salle
Montcada ja té enllestit el pro-
grama d’actes per commemorar
el seu 50è aniversari durant el
primer semestre del 2003. L’en-
titat inaugurarà la celebració el
pròxim 12 de gener amb una mis-
sa a l’església de Santa Engràcia,
la presentació dels actes previs-
tos i la descoberta d’una placa
amb motiu de l’efemèride al pa-
velló Miquel Poblet, a les 12h.
Coincidint amb l’esdeveniment,
també es faran públiques les ba-
ses del concurs fotogràfic L’hand-
bol a la ciutat de Montcada.

Acte emblemàtic. Un dels
plats forts de l’aniversari serà
l’edició i publicació d’un llibre
sobre la història del club, que es
presentarà el 10 d’abril a l’Audi-
tori Municipal. Tot seguit, es farà
una taula rodona sobre els 50
anys d’handbol a la ciutat amb la
presència d’esportistes, perio-
distes i directius. També al mes
d’abril, La Salle inaugurarà una
exposició de fotografies i trofeus
que recolliran els moments més
importants de  l’entitat. A prin-
cipi de maig, una delegació del
club participarà a la marxa a peu
a Montserrat, organitzada pel
Centre Excursionista de Mont-
cada El Cim, per oferir la ban-
dera a la Mare de Déu. Al juny,
es disputarà un torneig de vete-
rans i al juliol s’organitzaran la
primera edició del Torneig Inter-
nacional d’Handbol Vila de
Montcada (entre el 10 i 14) i una
jornada d’handbol al carrer (dia
11). La cloenda de la celebració
de l’aniversari tindrà lloc el 29
de juny en el decurs d’un sopar

CH LA SALLE

 >> Equip de La Salle que va guanyar el Campionat d’Espanya de Segona Nacional la temporada 1962-1963 i va pujar a Primera Nacional. A dalt,
d’esquerra a dreta, Josep Casamada (president), Ventura, León, Rius, Segués, Salvatella, Giménez, Del Río (entrenador) i Romera. Asseguts, d’esquerra
a dreta, Espona, Peláez, I. Casamada, Figueres, Amaro, Molina i Relat. Aquesta és la fita esportiva més important de l’entitat des de la seva fundació

 >> Joan Asbert, president del CH La Salle

-Què significa fer 50 anys?
Per a un club amateur com no-
saltres és una fita molt important.
Per l’entitat ha passat moltíssima
gent des que el germà Sebastià
Estrach, el director de l’escola La
Salle, va fundar el club el 1952.
-Quin és el secret de la conti-
nuïtat?
El treball desinteressat de totes
les persones que han col·laborat
amb el club. Molts van començar
com a jugadors i després van fer
tasques de tècnics, delegats, etc.
A més, la vinculació amb l’entitat
ha passat de pares a fills, i això
és molt maco.

Joan Asbert, president del CH La Salle

“Volem continuar fidels al planter”
SÍLVIA ALQUÉZAR

La Salle Montcada iniciarà al gener
el programa de commemoració

per a unes 300 persones apròxi-
madament en un restaurant de
la localitat.

Èxit esportiu. La Salle té
enguany 10 equips, 8 masculins
i 2 femenins. La il·lusió del club
és rubricar la temporada amb
l’ascens a Primera Catalana dels
equips sèniors masculí i femení.
A manca de l’última jornada de
2002, el conjunt femení de La
Salle Montcada es troba a la ter-
cera posició amb 11 punts i el
masculí és al quart lloc amb 16
punts. Un altre equip que pot
aconseguir l’ascens de categoria
aquesta temporada és el sènior
B masculí, que té moltes opci-
ons de pujar a Segona Catalana.

-Què pretén l’aniversari?
-Agrair a tothom l’esforç que ha fet
perquè el club arribi als 50 anys i
donar a conèixer la història de La

Salle a la ciutat.
-Quins són els reptes de fu-
tur?
-Seguir fidels al planter. Volem
potenciar la pràctica de l’handbol
al municipi. També ens agrada-
ria arribar a la xifra de 300 socis i
pujar els equips sèniors a Prime-
ra Estatal.
-Espera que la celebració tin-
gui força participació?
Així ho esperem tots. Volem que
sigui una commemoració oberta
a la població, no només als veïns
que han estat vinculats al club.
Que sigui una festa de l’handbol
local.

taulell d’anuncis gratuïts
Vendo piso de particular a particular.
80 m2. 3 habitaciones (2 de matrimo-
nio). Patio. Ventanas de aluminio. So-
leado en Can Sant Joan. Económico.
93 564 36 90 o 616 729 084.
Vendo bicicleta ciclostatica. 30 euros.
Tel. 93 564 1792
Es  busca farmacèutica. A Ripollet,
jornada completa, dos dissabtes matí al
mes. Tel. 676 674 393.
Ático en venta. Zona céntrica. 90 m2, 4
hab, ascensor, 2 terrazas, piscina y zona
ajardinada. Opción párquing. 199.000
euros. Tel. 670 781 432
Es dónen classes de cant. Interessants
trucar al Tel. 677 704145.
Monada de piso. 4 vecinos. A 5minutos
estación Sta. Maria. Reformado. 3 habi-
taciones. Trastero, mucho sol, vistas y
calefacción. 24,5 millones. 93 564 8292.
Vendo remolque con tienda de cam-
paña. Seminueva, 2 habitaciones, co-
medor y cocina. Precio a convenir. Tel.
93 564 33 98.
Es busca dependenta. Per a botiga

Informació:
93 572 64 91

herboditètica a MiR. Coneixements i
experiència. Tel. 615 628302.
Oportunitat parelles. Pis a Font Pudenta.
65m2,  2 habitacions, calefacció. 130 mil
euros. Tel. 646 839701
Vendor Car autoconstruido. Frenos de
disco. Buen precio. Tel. 670 464 446
Se ofrece diseñadora gráfica. Para traba-
jar como diseñadora gráfica y ma-
quetadora. Dominio de Photoshop, quark
xpress, adobe ilustrator. Amplia experiencia.
Telf: 677 270 907 / 93 572 4214.
Papeleria en traspaso. Negocio a pleno
rendimiento en la calle Besós. Se traspa-
sa por no poder atender. Telf: 93 564 1701
o 699 224059.
Es regala gat molt carinyós. Telf: 651
600 309.
Venc pis. 104m2, 4 hab, 2 lavabos, par-
king. Mas Rampinyo. 30 mil. Tel. 630 59
46 76
Piso en Montcada Centre. 55m2, 2 habi-
taciones, comedor y cocina tipo barra
americana. Reformado. Aire acondi-
cionado. 15 millones. 93 575 03 75

Ocasió a Montcada Centre. Per en-
trar a viure. 120m2, 4 habitacions, 2
banys i 2 balcons. Molt bon preu. 646
839701.
Apartament a Lloret.  Amb un sol am-
bient, terrassa, cuina, 2 ascensors, pis-
cina i jardí. Al costat de platja. Ocasió.
55.300 euros. Tel. 93 436 91 37
Pis a Terra Nostra. 80m2, 3 habi-
tacions, tot reformat, parquet, a 5 min.
de l’estació. Bones vistes. 25 milions.
Tel. 609 229 777.
Profesora estadounidense ofrece
clases de inglés y alemán. Todos los
niveles. Telf. 661 323 883. Alba.
Venc piano electrònic. IC-2800
Viscount. 52 tecles. Ús piano clàssic.
93 575 3031.
Pis nou per entrar. 80m2, 3 habi-
tacions, bany, calefacció i ascensor.
143.041 euros (23,8 milions). Telf: 646
839 701.
Pis oportunitat. Nou per entrar. Zona
tranquil·la. 120m2. Tercer pis. 4 habi-
tacions. 2 banys. Terrassa. Ascensor.
Calefacció i traster. 183.309 euros
(30,5 milions). Telf: 646 839 701.
S’ofereix ajudant de cuina. De 9 a 16
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 >> El president de la Generalitat, Jordi Pujol, lliura la Creu de Sant Jordi a l’exciclista montcadenc Miquel Poblet

L’exciclista montcadenc Miquel
Poblet va rebre el 3 de desembre
la Creu de Sant Jordi de mans del
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, en un acte molt emotiu que
va tenir lloc a la Sala Oval del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya. En total, la Generalitat
va premiar 39 persones i 17 enti-
tats de diferents àmbits. L’excor-
redor local va ser guardonat en
reconeixement a la seva aportació
al ciclisme i en general a tot l’es-
port català. L’esportista ha agraït a
totes les persones que han con-
tribuït a la recuperació històrica
de la seva figura, que ha culminat
amb l’obtenció de la màxima con-
decoració de Catalunya. “El guar-
dó ha estat una sorpresa molt
agradable, ja que fins ara no-
més s’havia concedit la Creu a
un esportista, a l’exjugador de
bàsquet Epi”, ha indicat Poblet.

Felicitacions. Miquel Poblet
va assistir al lliurament de la Creu
de Sant Jordi envoltat de la família,
amics i autoritats municipals. El
regidor d’Esports, Juan Parra (PSC),
es va mostrar molt feliç pel guardó:
“Es mereixia l’homenatge de
tot el poble montcadenc i català.
La ciutat també ha sortit bene-
ficiada i enfortida pel
reconeixement a Poblet”. En
aquesta línia es va manifestar
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), que també va
acompanyar l’exciclista en l’acte de
lliurament de la medalla. El batlle
considera que és un orgull per a la
ciutat que un dels seus veïns rebi
la màxima distinció de Catalunya.
“L’homenatge que li va retre
Montcada el novembre de 2001
–va dir l’alcalde– va servir per
recuperar de l’oblit la trajectòria
esportiva de Miquel Poblet”,
considerat encara avui dia com el
millor esprínter estatal de tots els

L’exciclista local Miquel Poblet
rep la Creu de Sant Jordi

àngel acín
barcelona

ÀNGEL ACÍN

L’excorredor va recollir el guardó de mans del president Jordi Pujol el 3 de desembre

Carles Cera, ter-
cer al Cros

de Granollers
El corredor de la Joventut Atlè-
tica Montcada (JAM) Carles Cera
va obtenir una meritòria tercera
posició a la categoria promesa al
Cros Internacional Ciutat de
Granollers, un dels més presti-
giosos del calendari disputat el pas-
sat 15 de desembre. Cera va ser
l’atleta local millor classificat.
D’altra banda, la JAM ha aconseguit
vuit podis al Cros de Cerdanyola,
que va tenir lloc el 14 de
desembre. Irina Casado (benjamí
femení), Aitor Martín (benjamí
masculí) i Sònia Ortega (infantil
femení) van guanyar la medalla
d’or a les seves respectives
categories. Adrián Serrano (ben-
jamí masculí), Antoni Alcázar (in-
fantil masculí) i Jordi Candela
(sènior masculí) van obtenir el
guardó de plata. Aida Ariza (aleví
femení) i José Gil (sènior masculí)
van guanyar la medalla de bronze.
SA

Delegació local
a l’internacional
de lluita xinesa

Una delegació de 20 persones
entre esportistes, entrenadors i
àrbitres del Club de Wu-shu
l’Alzina Sports de Terra Nostra
participarà al Campionat Inter-
nacional Ciutat de Pequin en la
modalitat de shuai-jiao (lluita
xinesa), que es disputarà a la ca-
pital de la Xina entre el 15 i el
19 de gener. Els participants
montcadencs aspiren a fer un
bon paper, tot i que són cons-
cients de la dificultat d’obtenir
alguna medalla. “Sempre hem
quedat bé, però hem de tenir
en compte que els amfitrions
són els grans favorits per copsar
els podis”, ha indicat el director
del club montcadenc, Jordi Riba.
Aquesta temporada, l’Alzina Sport
va participar al juny passat al Mun-
dial de combat, on el montcadenc
Sergi Ruibal es va proclamar
campió en la categoria de menys
de 85 quilos. SA

temps. L’excorredor va aconseguir
nombrosos triomfs molt impor-
tants, com la Milà-San Remo, i va
ser el primer corredor espanyol
que va lluir el maillot groc del Tour
de França.

Homenatge. Al novembre de
2001, l’Ajuntament va organitzar
un homenatge a l’exciclista, on es
va descobrir un monolit per batejar
el pavelló del Pla d’en Coll amb el
seu nom. Altres activitats que es
van dur a terme l’any passat són
l’exposició itinerant sobre la seva
carrera esportiva i el nomena-
ment de fill predilecte de la
ciutat amb el vist-i-plau unànim
del Ple de l’Ajuntament. Dins
dels actes d’homenatge, el passat
mes de juny Montcada va acollir
dues etapes de la Volta Ciclista a
Catalunya.

SUPORT MUNICIPAL A L’HISTÒRIC ESPORTISTA

l’apunt

ÀNGEL ACÍN
El lliurament de la
Creu de Sant Jordi
a Miquel Poblet cul-
mina els actes
d’homenatge a la
seva figura, pro-
moguts des de l’A-
juntament. El reco-
neixement públic de
la seva trajectòria
esportiva va
començar el
novembre de 2001
amb un acte multi-
tudinari amb prop de 2.000 persones que va comptar amb l’assis-
tència de personalitats rellevants com el pentacampió del Tour,
Miguel Induráin, i el president català, Jordi Pujol. A la fotografia,
Poblet lluint la Creu de Sant Jordi amb l’alcalde, César Arrizabalaga
i el regidor d’Espors Juan Parra (PSC), que van estar al costat de
l’exciclista. SA
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Eugenio Romero, nou
president de l’entitat

>> Canvis a la junta de la Unió Escacs Montcada

La lliga escolar acaba l’any
amb emoció i igualtat

PILAR ABIÁN

 >> L’equip benjamí del Mitja Costa va guanyar el Viver en l’última jornada

 >> Romero vol trobar patrocinadors

SÍLVIA ALQUÉZAR
sílvia alquézar
redacció

sílvia alquézar
redacció

Eugenio Romero presideix la
Unió Escacs Montcada des de
principi de l’actual temporada en
substitució de Reyes Cantero,
que continuarà coordinant  les
esponsoritzacions. La nova jun-
ta s’ha marcat com a objectius
prioritaris potenciar l’escola (en-
guany amb 72 jugadors), millo-
rar els resultats al Campionat de
Catalunya per equips i mantenir
el nivell de l’Open d’Escacs Vila
de Montcada. Per donar classes
als escolars, l’entitat havia fitxat
aquesta temporada el mestre in-
ternacional Josep Oms, que dei-
xarà el club a final de desembre
per motius professionals. El seu
substitut serà l’ucraïnès Sasha
Belezky, mestre internacional, de
20 anys, que també jugarà amb
el primer equip de la UE Mont-
cada. Entre els reptes de futur
de la nova junta, destaca la
recerca d’un espònsor
important. En l’actualitat
disposen de diversos
col·laboradors, el més importants
dels quals és la pastisseria d’Àlex
Tarzán, soci i jugador del club.
“Estem treballant amb

l’Ajuntament per trobar el
suport econòmic que ens
permeti treballar amb més
tranquil·litat”, ha indicat Ro-
mero.

Tornejos infantils. Un to-
tal de 64 escolars participaran al
Campionat de Nadal d’escacs,
que es disputarà al pavelló Miquel
Poblet el 21 de desembre. D’altra
banda, la montcadenca Eva Za-
marreño ha quedat al segon lloc
al torneig Ciutat de Barcelona a
la categoria cadet femení, que va
tenir lloc el 14 de desembre a les
Cotxeres de Sants de Barcelona.
La competició va comptar amb
uns 300 participants.

La lliga escolar de Montcada i
Reixac ha acabat el 2002 plena
d’emoció i igualtat després d’ha-
ver-se disputat l’última jornada
de l’any els dies 13 i 14 de desem-
bre. En futbol sala, a la categoria
prebenjamí hi ha tres equips em-
patats a 6 punts a les primeres
posicions: AE Can Cuyàs, Font
Freda i Reixac A. Als grups ben-
jamí i aleví, el lideratge està més
definit. El benjamí del Reixac A
ocupa el primer lloc amb 15
punts, a tres de diferència dels
seus perseguidors, Sagrat Cor i
Font Freda. Per la seva banda, el
conjunt aleví de l’AE Can Cuyàs
és líder amb 12 punts, també a
tres d’avantatge respecte l’equip
del CEIP La Sardana de Badia.

Bàsquet. La competició de
bàsquet també està marcada per
la igualtat entre les diferents es-
coles. A la categoria prebenjamí,
la classificació està molt ajustada.
Al primer lloc es troba el conjunt
del Mitja Costa, amb 8 punts, a tan
sols un de diferència del conjunt
del Viver A. Pel que fa al grup de
benjamins, l’avantatge al primer
lloc és més clar. El Viver de Can
Sant Joan lidera la classificació
amb un total de 8 punts, amb un
avantatge de tres punts respecte
el segon i tercer classificat, el
Mitja Costa i el CB Elvira Cuyàs
respectivament.
La competició escolar es repren-
drà després de les festes de Nadal.
La primera jornada de 2003 tindrà
lloc el cap de setmana del 18 i 19
de gener.

les classificacions

FUTBOL

HANDBOL

Preferent Regional. Grup 1.
Jornades  12, 13 i 14

Montcada-Olot 4-0
La Seu d’Urgell-Montcada 2-2
Montcada-Cassà 3-1
L’Escala-Montcada 2-1

Equip Partits Punts
1 Rubí 14 31
2 L’Escala 14 27
3 Berga 14 25
7 Montcada 14 21

Segona Regional. Grup 9.
Jornades 12, 13 i 14

La Llagosta-Sant Joan At. 0-0
Sant Joan At.-Extremeña 0-0
Palau-Sant Joan At. 1-1
Sant Joan At.-Lourdes 2-2

Equip Partits Punts
1 Palau 13 30
2 La Llagosta 13 29
3 Barberà 13 26
16 Sant Joan Atlètic 14 10

Tercera Regional. Grup 20.
Jornades 10, 11 i 12

P. Barcelonista-Santa Ana 4-2
Sta. Perpètua-P. Barcelonistas.r.
P. Barcelonista-La Torreta 2-2

Equip Partits Punts
1 Don Bosco 11 25
2 Extremeño 11 24
3 Hogar Extremeño 11 23
7 Penya Barcelonista10 16

ATLETISME

1 Aitor Martín
2 Adrià Serrano
9 Quim Trias

Benjamí masculí

3 Aida Ariza
11 Andrea Martín

Aleví femení

14 Lluís Naval

Aleví masculí

LLIGA ESCOLAR

Futbol sala. Benjamí.
Jornades 4 i 5

Reixac B-AE Can Cuyàs 4-4
La Seguidilla-Reixac A 1-21
R. Fuster-Mitja Costa 0-7
Font Freda-Sagrat Cor 7-6
Font Freda-Reixac B 6-1
AE Can Cuyàs-La Seguidilla11-0
Reixac A-R. Fuster 8-0
Sagrat Cor-Mitja Costa 9-5

Futbol sala. Aleví.
Jornades 4 i 5

Mitja Costa-La Sardana 2-12
Reixac-Can Cuyàs Cavin 15-1
AE Can Cuyàs-Sagrat Cor A 4-3
Descansa: Sagrat Cor B
Sagrat Cor B-Mitja Costa a.
La Sardana-Reixac 5-1
Can Cuyàs Ca.-AE Can Cu. 1-14
Descansa: Sagrat Cor A

Equip Partits Punts
1 AE Can Cuyàs 4 12
2  La Sardana 3 9
3 Sagrat Cor A 3 6
4 Reixac 4 3
5 Can Cuyàs Cavin 3 3
6 Mitja Costa 2 0
7 Sagrat Cor B 2 0

Futbol sala. Prebenjamí.
Jornades 3 i 4

Reixac A-Reixac B 13-2
AE Can Cuyàs-Mitja Costa 20-0
Descansa: Font Freda
Font Freda-Reixac A a.
Reixac B-AE Can Cuyàs a.
Descansa: Mitja Costa

Equip Partits Punts
1 AE Can Cuyàs 2 6
2 Font Freda 2 6
3 Reixac A 3 6
4 Reixac B 2 0
5 Mitja Costa 3 0

Bàsquet. Benjamí.
Jornades 3 i 4

Viver-Reixac 2-0
Mitja Costa-Badia 43-0
Descansa: Elvira Cuyàs
Elvira Cuyàs-Viver 14-58
Reixac-Mitja Costa 0-2
Descansa: Badia

Equip Partits Punts
1 Viver 2 4
2 Elvira Cuyàs 2 4
3 Badia 2 2
4 Mitja Costa 1 1
5 Reixac 1 1

Equip Partits Punts
1 Reixac A 5 15
2 Sagrat Cor 5 12
3 Font Freda 5 12
4 Mitja Costa 4 6
5 AE Can Cuyàs 5 4
6 Reixac B 4 4
7 Ramon Fuster 4 0
8 La Seguidilla 4 0

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 10, 11 i 12

Espanyol-Gàldar 8-4
Sícoris Lleida-Espanyol 2-4
Espanyol-Caspe 7-4

Equip Partits Punts
1 Benicarló 12 36
2 Espanyol 12 31
3 Albacete 12 26
4 Gàldar 12 22

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 10, 11 i 12

Santa Coloma-Espanyol B 6-2
Espanyol B-Pomar 6-6
Santa Llúcia-Espanyol B s.r.

Equip Partits Punts
1 Premià 10 28
2 Gràcia 11 22
3 Alella 11 22
7 Espanyol B 11 15

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs 7 14
2 Pineda de Mar 7 12
3 La Salle Gràcia 7 10
4 Sagrat Cor 8 10

Masculí. 2a Catalana. Grup A.
Jornades 10, 11 i 12

Canonja-La Salle 32-27
La Salle-Berga 33-16
Rubí-La Salle 20-30

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 12 21
2 Les Corts 12 18
3 Sabadell 12 16
4 La Salle 12 16

Femení. 2a Catalana.
Jornades 7, 8 i 9

Sant Esteve Sesr.-La Salle19-25
La Salle-Calella 23-8

Equip Partits Punts
1 Polinyà 7 13
2 La Roca 7 11
3 La Salle 7 11
4 Lleida 6 10

1 Irina Casado
4 Cristina Ortiz

 Benjamí femení

CROS DE CERDANYOLA

2 Antoni Alcázar
6 Joan Riera

Infantil masculí

1 Sonia Ortega

Infantil femení

2 Jordi Candela
3 José Gil
15 José Muñoz
18 Antonio Ortiz

Sènior masculí

24 Albert Cera

 Júnior masculí

CROS DE GRANOLLERS

3 Carles Cera
28 Víctor González

Promesa masculí

65 José Gil
68 Jordi Candela

Sènior masculí

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 11, 12 i 13

Valentine-Alella 88-74
Ademar-Valentine 49-89
Valentine-Granollers 108-91

Equip Partits Punts
1 Prat 13 25
2 Valentine 13 23
3 Sabadell 13 22
4 Olesa 13 21

Masculí. 1a Catalana. Grup 1.
Jornades  11, 12 i 13

Sant Gervasi-Montcada B 54-71
Montcada B-Sitges 71-83
Esplugues-Montcada B 77-85
Equip Partits Punts
1 Esplugues 13 23
2 Reus 13 23
3  Minguella 13 23
12 Montcada B 13 18

Masculí. Ct. Territorial. Grup 3.
Jornades  8, 9 i 10

Cardedeu B-Can Sant Joan97-33
Sant Nicolau B-Elvira A 87-60
Elvira Cuyàs A- G. Ripollet72-42
Can St. Joan-Sentmentat B51-75
St. Nicolau B-Can St. Joan 72-52
Santiago-Elvira Cuyàs A 42-49

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs A 12 22
2 Mollet C 11 22
3 Cardedeu B 12 22
15 Can Sant Joan 11 12

Masculí. Ct. Territorial B. Grup 2.
Jornades  10, 11 i 12

Descansa: Elvira Cuyàs B
Rocafort-Elvira Cuyàs B 63-44
Elvira Cuyàs B-St. Vicenç B44-58

Equip Partits Punts
1 Fuster 11 22
2  Terrassa B 11 21
3 Collblanc B 11 21
14 Elvira Cuyàs B 11 12

Femení. Primera Estatal
Jornades 11, 12 i 13

Valentine-Tarragona A 63-69
Olesa A-Valentine 83-61
Valentine-Cornellà a.
Equip Partits Punts
1 Collblanc 13 24
2 Olesa 13 23
3 Sabadell 13 23
12 Valentine femení 13 17

Femení. 1a Catalana. Grup 2.
Jornades  10, 11 i 12

Montcada B-Les Corts 55-57
Torelló-Montcada B 60-64
Montcada B-Quart 68-43

Equip Partits Punts
1 Montcada B 12 22
2 Les Corts A 11 22
3 Torelló A 12 22
4 Vic 12 21

Femení. Ct. català B. Grup 3.
Jornades 7, 8 i 9

Descansa: Elvira Cuyàs
Sagrat Cor-Elvira Cuyàs 39-47
La Salle Gràcia-Elvira C. 83-33

a.:  Partits ajornats
s.r.: Sense resultat

Bàsquet. Prebenjamí.
Jornades 3 i 4

Elvira Cuyàs-Mitja Costa 22-29
Viver A-Viver B 50-0
Elvira Cuyàs-Viver A 50-6
Mitja Costa-Viver B 55-5
Equip Partits Punts
1 Mitja Costa 4 8
2 Viver A 4 7
3 Elvira Cuyàs 4 5
4 Viver B 4 4

Futbol sala. Infantil. Grup 5.
Jornades 4 i 5

AD Can Cuyàs-Sagrat Cor 0-10
AD Can Cuyàs-Babar 3-5

Equip Partits Punts
1 Sagrat Cor 4 8
2 Babar 5 8
3 Santa Isabel 5 6
4 AD Cuyàs Cavin 5 2

2a Divisió B. Grup 2.
Jornades 10 i 11

Can Cuyàs AD-Cardedeu 7-2
Montseny-Can Cuyàs AD 2-3

Equip Partits Punts
1 Cerdanyola 11 23
2 Montseny 10 22
3 Sedeta 11 22
6 Can Cuyàs AD 11 19



3910Anys 2a quinzena
desembre 2002esports

L’Espanyol rebrà el líder
al primer partit del 2003

>> Grup B de la Divisió de Plata de futbol sala

 >> El tècnic Antonio Vargas (dreta) està satisfet amb la reacció de l’equip

El Montcada trenca a
l’Escala la ratxa positiva

>> Grup Primer de Preferent Regional de Futbol El Valentine
masculí jugarà

les semifinals de
la Lliga Catalana
sílvia alquézar
redacció

El Valentine Montcada masculí  ha
obtingut la classificació per a les
semifinals de la Lliga Catalana EBA
a manca d’una jornada perquè acabi
la fase prèvia. El conjunt masculí,
que es manté imbatut a la
competició, va guanyar a l’últim
partit –jugat el 6 de desembre– el
Joventut de Badalona B per 92  a
78. L’equip disputarà la darrera jor-
nada contra el Vic el 9 de gener, a
les 20.30h al pavelló Miquel Poblet.
Respecte a la Lliga EBA, el Valen-
tine segueix en ratxa. El conjunt
que dirigeix Ferran Anguera es
troba a la segona posició del Grup
C amb deu victòries. Per la seva
banda, l’equip femení del Valen-
tine ha encaixat diverses derrotes
consecutives que l’han col·locat a
la dotzena posició de Primera Es-
tatal amb 5 triomfs i 7 derrotes.
L’absència per maternitat de
l’entrenadora, Pilar Bilbao, durant
tres setmanes i les lesions han
descentrat el conjunt local. “No
estem al 100%, però estic
convençuda que a la segona
volta tornarem a ser l’equip de
les primeres jornades de lliga”,
ha dit Bilbao.

 >> Jefferson controla pilota davant un rival

RCD ESPANYOL

sílvia alquézar
redacció

Un penal dubtós al minut 80 i la
bona actuació del porter de l’Es-
cala van trencar la ratxa positiva
de resultats que el CD Montca-
da havia aconseguit a les últimes
jornades al grup Primer de la
Preferent Regional de futbol. El
conjunt montcadenc, dirigit per
Antonio Vargas, va perdre per
la mínima (2-1) al camp del se-
gon classificat, amb 27 punts.
Després de la catorzena jorna-
da, el Montcada és al setè lloc
amb 21 punts. El club ha la-
mentat l’ensopegada, que podria

haver col·locat l’equip en una
bona posició de cara a afrontar
la recta final de la primera volta
de la competició. El Montcada
visitarà en el primer partit de
l’any 2003 el Rubí, el líder del
grup amb 31 punts. El tècnic
montcadenc confia en la seva
plantilla per continuar la re-
muntada i situar-se a les posicions
d’ascens. “L’equip està res-
ponent bé i estic content amb
el seu rendiment. És important
que creguin en les seves
possibilitats per aconseguir
l’objectiu de pujar a Primera
Catalana”, ha dit Vargas.

sílvia alquézar
redacció

El RCD Espanyol, a la segona
posició del Grup B de la Divisió
de Plata, jugarà el pròxim 4 de
gener el primer partit del 2003
al pavelló Miquel Poblet contra
el Benicarló, líder imbatut a cinc
punts d’avantatge respecte els
montcadencs. El matx promet
ser un bon espectacle de futbol
sala donat que enfrontarà els dos
primers classificats. El conjunt
que dirigeix Juan Antonio Gar-
rido espera poder assolir el lide-
ratge del grup davant l’equip de
Castelló, que en el penúltim
matx de 2002 visitarà la difícil
pista del Gàldar de Canàries. Si
perd i l’Espanyol venç els seus
repectius partits, la diferència en-
tre ambdós conjunts es reduiria
a només dos punts. “Gàldar és
una pista complicada on el
Benicarló podria encaixar la
seva primera derrota”, ha dit
el tècnic. El matx davant els
castellonencs s’ha declarat dia
del club, amb la qual cosa els
socis hauran de pagar una en-
trada de 3 euros i els no associats
5. Els tiquets ja es podran com-
prar per avançat a partir del 21
de desembre a les taquilles del
pavelló Miquel Poblet.

No violència. L’Espanyol ha
pres mesures per controlar les
accions violentes dels membres
de les brigades blanc-i-blaves
que segueixen l’equip de futbol
sala. L’entitat ha decidit suprimir
les 50 invitacions per als partits
de casa que habitualment repartia
entre les penyes del club. La
directiva ha anunciat també que
perseguirà amb energia tots els
comportaments incívics dels afi-
cionats i qualsevol tipus d’acti-
tud que inciti la violència. A
l’últim desplaçament de
l’Espanyol a Lleida, un petit grup
de seguidors radicals va ser
detingut després del llançament
d’objectes a la pista i
l’enfrontament amb els Mossos
d’Esquadra.

MIQUEL ALBA
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Quan la vida et dóna una segona oportunitat.
Miguel Blandino Zorrilla, de 43 anys i veí de Terra Nostra, té dues
dates per celebrar el seu naixement, la que consta al seu DNI, i la del
dia en què li van transplantar el ronyó que en l’actualitat li permet
gaudir d’una vida normal, sense excessos, però també sense diàlisi.
Des que l’estiu del 1992 li van diagnosticar una insuficiència renal
crònica, Miguel ha anat superant diferents etapes que han trans-
format la seva vida. Una primera fase inicial de xoc, barrejada amb
ràbia i impotència, que va donar pas a l’acceptació de la malaltia,
l’abandó de l’activitat laboral i l’entrada en un nou estatus, el de
pensionista amb invalidesa permanent amb tan sols 33 anys. Ara,
amb la perspectiva del temps i l’experiència acumulada, Miguel afron-
ta la seva situació amb maduresa i optimisme i, sobretot, amb molt
sentit de l’humor.

“El transplantament és
com tornar a néixer”

Quan estàs malalt

tens una altra

visió de la vida,

gaudeixes del

moment, sense

pensar més enllà

Després del

transplantament

sempre vius amb

la por al rebuig

&&&&&

PILAR ABIÁN

Transplantat de ronyó

'Quan i com vas saber que
tenies insuficiència renal?
Va ser fruit de la casualitat. Un
conegut  s’havia d’operar i vaig
anar a donar sang, però no em
van deixar per què tenia la tensió
molt alta, 22 de màxima. El cert
és que jo no em trobava mala-
ment. Vaig anar al metge de cap-
çalera i després a la Vall d’He-
bron; als 15 dies em van donar
el diagnòstic.
'I com vas reac-
cionar?
Fatal. Al principi no
tens ni idea de què
és la diàlisi i quan et
diuen que necessita-
ràs un transplanta-
ment no pots evitar
pensar que estàs molt
fotut.
'Com afecta tot
plegat la teva vida?
Et canvia al 100%.
Has de posar-te a
dieta, per la creati-
nina que és el que
més et puja, la urea,
el potasi… si no et
controles, pots tenir
una aturada cardíaca.
Pesava 114 quilos i
em vaig quedar en
66.
'T’has fet un expert en ter-
mes mèdics.
És inevitable, perquè jo m’havia
de fer la diàlisi a casa, a través
d’un catéter al peritoneo. La més
dura és la del braç, que t’obliga
a anar tres o quatre cops per

setmana durant quatre o cinc ho-
res perquè et filtrin la sang i et
deixa fet un nyap. Per sort,
d’aquestes em van fer poques.
'Els metges t’han explicat
mai l’origen de la teva
malaltia?
Jo sempre els he demanat sin-
ceritat i la resposta la tinc, du-
rant molt anys vaig prendre a
diari optalidons i aspirines per
al mal de cap i aquest hàbit em

va destrossar els
ronyons.
'I et va canviar
la vida, perquè
també vas deixar
de treballar
Això va ser pitjor
que la malaltia, per-
què jo era reparti-
dor de begudes i
em passava el dia al
camió. Després
d’estar quatre me-
sos de baixa, vaig
tornar a treballar
però no podia amb
la meva ànima. Als
33 anys ja era pen-
sionista.
'Com ho vas
encaixar?
El caràcter em va
canviar, estava

amargat. Per sort, vaig tenir l’ajut
del meu equip mèdic de la
Puigvert que és fantàstic i
d’ADER –Asociación de enfer-
mos del riñón.
'Quan va arribar el trans-
plantament?

Al maig del 94 ja em van posar
en llista d’espera, perquè estava
físicament bé i preparat per
aguantar la intervenció.
'Però... no tenen
preferència els més greus?
Depèn de cada cas perquè, si
estan molt dèbils, no poden su-
portar l’operació.
'Va trigar molt l’espera?
Dos anys. El transplantament
me’l van fer el 25 d’agost de
1996. Recordo que eren les 9 i
jo estava a l’hort de casa. Va so-
nar el telèfon i quan el vaig
agafar la meva doctora em va dir:
“Hi ha un possible ronyó per a
tu”. I jo, com que estava tan
nerviós, li vaig dir: “Però haig
d’anar avui?” I ella em va dir:
“Avui? Ara mateix!”. Per cada
ronyó avisen dos o tres
possibles candidats, això vol dir
que et fan un munt de proves
abans de dir-te si seràs el re-
ceptor. Passes molts nervis però,
després de l’operació, és com
tornar a néixer.
'Has tingut mai curiositat
per saber qui era el donant?
Sempre en tens, però mai no t’ho
diuen, l’únic que sé és que va
morir en accident de trànsit.
'Et vas plantejar mai què
hagués passat si el trans-
plantament s’hagués
demorat?
Inicialment la meva germana
gran es va oferir a donar-me un
ronyó i jo estava d’acord, però
després vaig pensar que havia
d’esperar. No m’hagués perdo-

nat mai haver-la posada en perill
per haver precipitat la decisió.
Tant la meva germana com el
seu marit ho tenien clar i això
els ho agrairé tota la vida.
'Vius amb la por a un pos-
sible rebuig?
Vaig tenir un rebuig l’any se-
güent del transplantament. No
em van arribar a ingressar, però

vaig haver d’anar al metge cada
dia durant un mes. Evidentment
la por sempre la tens.
'Quina és la part positiva
de la teva experiència?
La relació amb altres malalts de
ronyó. És diferent a la que man-
tens amb la resta de persones
que coneixes. Vius d’una altra
manera, gaudeixes de cada mo-
ment i no penses més enllà.

Miguel BlandinoMiguel Blandino


