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Època III

de Montcada i Reixac

El departament d’Urbanisme estudia quina seria la ubicació idònia. Pàgina 3

LLUÍS MALDONADO

>>  En marxa el projecte
de millora social i urba-
nística Vallès Urbà P.14

>>  La plaça de l’Església
s’omple de gom a gom
per celebrar la Diada  P. 8

Els Mossos d’Esquadra
tindran una Comissaria
de Districte a la localitat

>>  El municipi registra
pocs incendis en un estiu
força calorós P. 6

Puig rebent els aplaudiments de les autoritats i del públic. P. 24

Homenatge a Jaume Puig

L’agermanament
amb Águilas
fa un pas
endavant

Pàgines 12 i 13

ÀNGEL ACÍN

Des del passat 10 de setembre el pavelló Miquel Poblet acull una placa amb el nom de l’exjugador
d’handbol Jaume Puig en reconeixement a la seva trajectòria esportiva. L’acte d’homenatge el va
organitzar l’Ajuntament després de la final de la Lliga dels Pirineus. Puig és actualment entrena-
dor de l’Handbol La Salle Montcada.

LLUÍS MALDONADO

>> Festes de Terra Nostra,
Can Cuiàs i Can Pomada
P. 21

SÍLVIA OLIVA

més esp�rts
>> Pàgines especials amb tota la
informació dels equips base  P. 28-31

>> L’augment del
transport escolar, novetat
del nou curs  P. 4
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Montcada i Reixac i Águilas
van fer aquest passat mes
d’agost un pas endavant en
la consolidació del seu ager-
manament amb la forma-
lització de l’acord a la ciutat
murciana. Els dies 23, 24, 30
i 31 d’agost dues delega-
cions municipals integrades
per l’alcalde, regidors i grups
com l’Esbart Dansaire La
Unió, l’Espingari i la Coral
del Centro Aguileño van
viatjar fins a Múrcia per re-
afirmar el protocol que es
vol mantenir viu a través
d’intercanvis culturals.

PILAR ABIÁN

 >>Actuació de l’Esbart
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El desplegament de la policia autonòmica al municipi s’avança dos anys i es farà al llarg del 2006

FUTUR ESPAI DELS MOSSOS D’ESQUADRA A MONTCADA

pilar abián
redacció

vigilància

CONFIRMADES CINC COMISSARIES DE DISTRICTE

desplegament al Vallès Occidental

Tot i que encara no s’ha fet públic com es farà
el desplegament dels Mossos a la comarca,
se sap que, a més de les ABP previstes a les
ciutats que són cap judicial –Sabadell,
Terrassa, Rubí i Cerdanyola– hi haurà també
cinc Comissaries de Districte a Sant Cugat,
Montcada i Reixac, Ripollet,
Barberà i Santa Perpètua.
La seu més gran del Vallès
Occidental serà la de Sa-
badell, amb una superfície
construïda d’uns 3.200 m2.
La de Terrassa en tindrà
3.000 i les de Rubí i Cer-
danyola, 1.600 m2. Quant a
les comissaries de districte,
la de Santa Perpètua dis-
posarà de 800 m2, les de
Barberà i Sant Cugat, 700 i les de Montcada i
Ripollet 650 m2. En els propers mesos cada
consistori farà arribar les propostes d’ubicació
a la Generalitat, que serà qui decidirà els
terrenys definitius. Els requisits exigits pel

L’Ajuntament estudia ubicacions
per a la Comissaria de Districte

Montcada i Reixac tindrà una
Comissaria de Districte (CD)
dels Mossos d’Esquadra l’any
2006. La Junta de Seguretat de
Catalunya ha demanat a l’Ajun-
tament que li cedeixi un terreny
per ubicar l’equipament previst
en el pla de desplegament de la
policia autonòmica a tot el país.
L’edifici tindrà una superfície de
650 m2 i el solar que l’aculli, de
1.000 a 1.200 m2. L’alcalde, el so-
cialista César Arrizabalaga, i el
cap de la Policia Local, Antonio
Franco, han rebut positivament
la notícia en considerar que sig-
nificarà un benefici per a la po-
blació. La petició de la Gene-
ralitat va arribar al consistori a
principi d’agost; en aquests mo-
ments, segons ha assenyalat la
regidora presidenta de l’Àrea de
Interna, Carme Porro (PSC), “el
departament d’Urbanisme
estudia diferents propostes
d’ubicació”.

Dades per definir. Ara per
ara no se sap la xifra de CD que
hi haurà al Vallès Occidental
quan es faci el desplegament dels
Mossos, que es preveu comple-
tar al 2008. Sí està confirmat  que
hi haurà quatre centrals anome-
nades Àrees Bàsiques Policials
(ABP) a Sabadell, Terrassa, Cer-
danyola –de la qual dependrà
Montcada– i Rubí. Les ABP
asseguraran la prestació dels
serveis bàsics d’investigació i se-
guretat ciutadana en la seva de-
marcació judicial. Per sota hi
haurà les CD, que actuaran al
municipi on s’instal·lin i als de
l’entorn més proper que no dis-
posin d’aquest equipament.
L’alcalde creu que la Junta de Se-
guretat de Catalunya ha decidit
ubicar una comissaria a Mont-
cada i Reixac tenint en compte
les característiques del municipi,
ben comunicat, proper a Barce-
lona i amb expectatives de crei-
xement. L’edil reconeix que ha
estat una notícia inesperada:
“Nosaltres havíem fet una
petició en aquest sentit, però
crèiem que, amb una ABP a

Cerdanyola, no seria pos-
sible”. Arrizabalaga va ser un
dels alcaldes de la comarca que
al febrer va signar el manifest so-
bre seguretat i convivència en
què es reclamava al govern cen-
tral que assumís les seves
competències i no reduís els
efectius de la Policia Nacional
fins que s’hagi fet efectiu el des-
plegament dels Mossos. Arribat
aquest moment, la comissaria
existent a Montcada desaparei-
xerà i es preveu que només es
mantingui l’oficina per tramitar
el DNI i el passaport.
El cap de la Policia Local, Anto-
nio Franco, també veu positiu
que hi hagi una Comissaria de
Districte a Montcada i Reixac:
“Tots sortirem guanyant, tant
el ciutadà com el consistori;
els veïns no s’hauran de des-
plaçar fora de la localitat per
tramitar denúncies i, alhora,
nosaltres tindrem contacte
directe amb els Mossos”.

SEGURETAT CIUTADANA
*Protegir les persones i els béns
*Mantenir l’ordre públic
*Prestar auxili
*Prevenir actes delictius

POLICIA ADMINISTRATIVA
*Vetllar pel compliment de les lleis
*Col·laborar amb les policies locals i amb les forces
i cossos de seguretat de l’Estat

POLICIA JUDICIAL
*Les que li corresponen d’acord amb l’article 13.5 de l’Esta-
tut d’Autonomia. Intervenció en la resolució amistosa de
conflictes privats
*Cooperació i col·laboració amb els ens locals:
a) Donant suport tècnic i operatiu a les policies locals quan
no poden assumir plenament un servei, per raó del seu
volum o de l’especialització
b) Exercir les funcions pròpies de les policies locals en els
municipis que no en disposin
c) Cal que la Generalitat i les corporacions locals subscri-
guin convenis de cooperació

TRÀNSIT
Competències executives en matèria de trànsit i circulació

govern autonòmic són, entre d’altres, que la
Comissaria estigui en una zona de fàcil accés
per als ciutadans i ben comunicada amb la
xarxa viària del municipi.
Els Mossos assumiran les competències en
seguretat ciutadana, policia administrativa, ju-

dicial i trànsit. Aquestes
tasques es faran en
col·laboració directa amb la
Policia Local. Segons ha
explicat el cap del cos, Antonio
Franco, el desplegament dels
Mossos no repercutirà directa-
ment en la funció que avui dia
fan els ens locals: “Les nostres
funcions continuaran sent les
mateixes, no obstant això, el
que farem serà establir uns

protocols competencials que serviran per
definir les actuacions de cadascú”. Franco
opina que hi haurà un bon grau d’entesa amb
la policia autonòmica, que contribuirà a donar
un millor servei a la població. PA

Els Mossos treballaran
en col·laboració directa
amb la Policia Local, tot

i que s’establirà un
protocol competencial
per definir les funcions

de cada cos

Competències

i funcions dels Mossos

Competències

i funcions dels Mossos

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO
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La posada en funcionament d’un segon autobús per a l’IES de la Ferreria, una de les novetats

NOU CURS ESCOLAR

Augmenta el nombre d’alumnes
sílvia oliva
redacció

EL PROFESSORAT REFLEXIONA SOBRE L’ÚS
SOCIAL DEL CATALÀ A L’IES LA FERRERIA

pla de formació per als docents

INFOGRAFIA: LLUÍS MALDONADO

Un total de 150 professors de
Montcada, Ripollet i Santa Per-
pètua van participar el passat 5
de setembre en una trobada pe-
dagògica a l’IES la Ferreria or-
ganitzada pel Centre de Recur-
sos Pedagògics del Vallès Oc-
cidental, amb seu a Montcada i
Reixac. A més de presentar el
pla de formació per a profes-
sors per al proper curs, la jorna-
da va incloure una conferència
sobre l’ús social i el futur de la
llengua catalana a càrrec d’En-
ric Marín, professor de Ciènci-
es de la Comunicació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Marín va constatar la
reducció de l’ús social del català
i el perill que això comporta per

al futur d’una llengua. El professor
universitari considera que cal fo-
mentar l’ús del català com ele-
ment integrador de la nova immi-
gració en una societat multilin-
guística, “on qualsevol estudi-
ant del país haurà de conèixer
com a mínim el català, el caste-
llà i l’anglès”.
Els professors assistents a la tro-
bada també van poder conèixer
diferents experiències per fomen-
tar l’ús del català realitzades entre
alumnes de primària i secundària.
Van exposar casos pràctics mes-
tres del CEIP Riu d’Or de Sant-
pedor, l’escola El Turó de Mataró i
els IES Lluís Companys, de Ripo-
llet, l’IES Vallès i l’IES Junqueres
de Sabadell. LG  >>Marin, professor de la UAB

Un total de 4.052 alumnes d’in-
fantil, primària i secundària va
començar el passat dia 15 el nou
curs escolar als centres públics i
concertats de Montcada i Reixac.
A les vuit escoles de primària i
infantil del municipi, s’han
matriculat enguany 2.393
alumnes, 83 més que l’any
passat; pràcticament tots aquests
centres han incrementat el nom-
bre d’alumnes, fruit de l’augment
de la natalitat i de l’arribada de
famílies immigrants al municipi.
Als quatre centres de secundària,
s’han matriculat 1.659 joves, 25
menys que el curs passat. Dels
alumnes que han començat el
curs, 294 s’han incorporat a P-3
i 260 han iniciat primer d’ESO.
L’entrada en funcionament d’un
segon autocar per als alumnes de
l’IES la Ferreria és la principal
novetat del curs acadèmic acabat
d’estrenar.

Programació. La programa-
ció educativa que l’Ajuntament
de Montcada i Reixac ofereix als
alumnes de primària i secundària
es manté enguany, i destaquen
les qüestions relacionades amb
el Medi Ambient, la llengua ca-
talana i el teatre. Per als pares, es
repetirà el programa Educar, de
suport a les famílies, perquè ha
donat un resultat positiu, segons
ha afirmat la regidora d’Edu-
cació, Flor López, del PSC. El
programa inclou cinc trobades,
en què es tractaran aquells temes
que preocupen les famílies so-
bre el creixement i educació dels
fills i sessions d’ajuda psicomo-
triu per a infants amb dificultats
detectades i diagnosticades a l’es-
cola o als serveis d’atenció pri-
mària –paral·lelament, es faran
trobades amb les famílies de for-
ma individual i en grup. Al

mateix temps, continua l’espai
Anima’t, juga amb ells, on pares i
fills –d’edats compreses entre els

Quina és la principal nove-
tat del curs?
Que entra en funcionament
un segon autocar per als
alumnes de l’IES la Ferreria.
Un autocar farà el recorregut
de Can Cuiàs, Mas Ram-
pinyo i Montcada Nova i
l’altre des de Can Sant Joan
i la Ribera. Tractem que, des
dels punts més allunyats, els
alumnes tinguin un millor
accés al centre i la matri-
culació també augmenti.
Ens ha costat poder
disposar d’aquest autocar
per a un institut que, per la
seva ubicació, a vegades re-
sulta de difícil accés.
Com s’han desenvolupat
les matriculacions?
Destacaríem que les matri-
culacions han augmentat en
pràcticament tots els cen-
tres, tant públics com privats.
En quina situació es troba
el mapa escolar?
No hi ha deficiències, tots els
centres estan ben equipats i,
quant al nombre de places, tot
i que les matriculacions han
augmentat, de moment, no
hem de patir perquè en faltin.
S’ha dissenyat algun pro-
grama específic per als
nens de famílies immi-
grants?
Tots els centres tenen ja el
seu pla perquè els alumnes
que vénen de fora s’integrin
amb normalitat i sense cap
tipus de problema; a tots els
centres s’ha tractat la qüestió
i tenen la seva previsió. SO

18 mesos i els 6 anys– aprenen
a relacionar-se i comunicar-se.
Les inscripcions per participar

en aquestes activitats –que es du-
ran a terme al CEIP El Turó–
es tanquen el 29 de setembre.

Flor López, regidora
d’Educació pel PSC

LAURA GRAU

SILVIA OLIVA
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Pocs incendis en un estiu d’alt risc
laura grau
redacció

SÍLVIA OLIVA

 >>El foc no va arribar a entrar de ple en la urbanització del Bosc d’en Vilaró

Contra tot pronòstic, finalment
les muntanyes i boscos de
Montcada han sortit ben parats
de les altes temperatures i la
sequera que hem patit aquest
estiu. D’una banda, l’eficàcia dels
plans de prevenció d’incendis
dels organismes competents i de
l’altra, el factor sort han fet que
no haguem de lamentar la pèr-
dua de massa forestal del nostre
entorn. L’incendi més impor-
tant, que es va produir a la Ser-
ralada de Marina el 14 d’agost,
no va arribar a afectar el terme
de Montcada i Reixac i va calci-
nar entre 35 i 40 hectàrees de
bosc. El foc es va iniciar a les
10h a la muntanya de la Murtra,
a Badalona. Cap al migdia, les
flames semblaven controlades,
però es van revifar i es van apro-
par perillosament a la vessant
montcadenca, fet que va obligar
a evacuar de forma preventiva
el Bosc d’en Vilaró i a tallar el
trànsit a la carretera de  Vallen-
çana. En les tasques d’extinció
van participar vuit mitjans aeris
i una dotzena de terrestres, a més
de dotacions de la Policia Local
i dels Mossos, i voluntaris de
Protecció Civil. Cap a les 15h,
els Bombers van donar per con-
trolat l’incendi. Un voluntari de

Protecció Civil va haver de ser
traslladat a Can Ruti per inha-
lació de fums, tot i que va ser
donat d’alta la mateixa tarda.

Situació de perill. Del Bosc
d’en Vilaró es van desallotjar
unes 200 persones, 70 de les
quals van ser acollides durant
unes hores al CEIP Reixac. Els
veïns denuncien que l’evacuació
es va fer de manera improvisa-

da per un camí forestal que es
trobava en un estat “penós”,
segons el president de l’associa-
ció de veïns, Julio Nolasco, “un
camí que s’hauria convertit
en una trampa mortal si el foc
hagués arribat”. La presidenta
de l’Àrea Interna, Carme Porro,
ha indicat que un dels instru-
ments per abordar el problema
és el Pla de prevenció d’incendis
forestals que ha elaborat l’Àrea

de Medi Ambient de la Dipu-
tació de Barcelona. El pla plan-
teja actuacions concretes per als
punts més crítics del municipi en
un termini de quatre anys. Tèc-
nics de l’Àrea de Política Terri-
torial de l’Ajuntament estan
estudiant el document i la
possible aplicació de les mesures
que proposa. També existeix un
projecte de la Diputació per
millorar els accesos al Bosc d’en

Vilaró i Reixac. Per a Nolasco,
el problema requereix una
solució urgent que passa per una
reunió a tres bandes entre
Ajuntament, veïns i el Consorci
de la Serralada de Marina. En el
moment de tancar aquesta edició
està prevista una trobada entre
les autoritats municipals i els
veïns el 17 de setembre. El
gerent del Consorci del Parc,
Ramon Terricabres, ha mostrat
total predisposició a abordar la
problemàtica amb veïns i Ajun-
tament i començar a prendre les
mesures que calgui, “tot i que
no serà fàcil donades les con-
dicions singulars d’aquesta
urbanització”, referint-se al seu
procés de legalització.

Altres focs. Un altre dels in-
cendis que han afectat Montca-
da aquest estiu va ser el que es
va produir el 5 de setembre a la
Serralada de Marina, al tram
comprès entre l’empresa Fer-
rolan i la Torre dels Frares. En
les tasques d’extinció van parti-
cipar 15 dotacions terrestres de
bombers i 8 mitjans aeris. Les
flames van cremar 9 hectàrees.
Protecció Civil ha informat que
durant l’estiu també ha col·labo-
rat amb els bombers en l’extin-
ció de 17 conats de focs al terme
municipal.

El foc més important, a Badalona, va obligar a evacuar els veïns de la urbanització del Bosc d’en Vilaró

La nau de
reciclatge entra

en funcionament

laura grau
redacció

LLUÍS MALDONADO

El consistori demana passos soterrats al barri de Mas Rampinyo

>> Millores previstes a la línia de Sant Joan

Amb l’inici de curs també co-
mença l’activitat a la nau de re-
ciclatge del carrer Progrés del
polígon industrial de la Ferreria
que es va obrir al públic en el
moment de tancar aquesta edi-
ció, el 18 de setembre. Coinci-
dint amb l’obertura, Andrò-
mines, l’associació d’integració
sòciolaboral que gestiona l’equi-
pament municipal, va signar el
contracte que manté amb
l’Ajuntament com a titular de la
instal·lació. L’entitat ha obert a
la nau un punt de venda d’objec-
tes voluminosos, que comple-
menta el local que l’entitat té a
Carretera Vella. La nau també
acull un taller de reciclatge
d’objectes de segona  mà. SH

Accident mortal
a la C17

Un jove de 28 anys, Jaime C.C.,
veí de Badalona va morir el
passat 15 de setembre després
de sofrir un accident amb la mo-
tocicleta que conduïa, a la C-17,
al punt quilomètric 3,5, tram
conegut com el revolt de l’As-
land. Els fets van passar pocs
minuts abans de les 8h. LR

Dia sense
cotxesRenfe estudia augmentar

la freqüència de pas

Renfe augmentarà la freqüència
de pas dels trens per la línia de
Barcelona-Puigcerdà d’aquí al
2006. Aquest és un dels compro-
misos que va adquirir el direc-
tor general d’Infrastructures Fer-
roviàries del Ministeri de Fo-
ment, Manuel Niño, a la reunió
que va mantenir el passat 15 de
setembre amb alcaldes dels mu-
nicipis per on passa aquesta línia,
entre els quals es troba Mont-
cada i Reixac. Segons l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC),
aquesta línia, amb estacions a
Montcada –la de Sant Joan– i a
Mas Rampinyo és molt utilitzada
pels veïns i l’actual freqüència de
pas –45 minuts– és insuficient
per absorbir la demanda.

Desdoblament. L’augment
de freqüència, amb trens cada 15
minuts, obligarà a duplicar la via
al tram comprès entre l’estació
de Mas Rampinyo i la de la San-
ta Perpètua. El govern munici-
pal proposa que aquesta remo-
delació impliqui la construcció

d’un pas inferior per vianants i
vehicles que connecti el barri de
Mas Rampinyo amb els nous
habitatges que es construiran a
Can Duran. Es dóna la circums-
tància que el Pla Director d’In-
fraestructures (PDI) de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità
preveu en un futur el soter-
rament d’aquesta línia, però
mentre no arriba aquesta gran
obra –que pot trigar molts anys

a fer-se realitat– el govern local
vol garantir la connexió entre els
dos sectors de Mas Rampinyo.
“La proposta es troba encara
en estat embrionari però
aquesta reunió ha estat un
primer pas per aconseguir els
nostres objectius”, va explicar
Arrizabalaga, qui el 22 de setem-
bre tornarà a reunir-se amb
representants de Foment a Ma-
drid.

 >>L’estació de Sant Joan, una de les dues que té la linia a Montcada

Amb el lema Per un món sense fums,
torna a celebrar-se el 22 de
setembre una nova edició del
Dia Europeu sense Cotxes que
apel·la un cop més als ciutadans
perquè deixin el cotxe a casa per
un dia i agafin el transport públic
o, per trajectes curts, la bicicle-
ta. Caminar i anar amb bicicleta
són activitats enormement salu-
dables que ens ajuden a estar en
forma, tal com destaquen els
tríptics de la campanya. Prope-
rament l’Ajuntament crearà un
link a la web municipal (mont-
cada.org) on els ciutadans que
tinguin cotxe podran oferir-se
per compartir-lo amb persones
que facin el mateix trajecte fins
a la feina, quan no hi ha cap altra
opció. Els promotors d’aquesta
iniciativa recorden que el cotxe,
a més de contribuir de manera
notable al canvi climàtic, conta-
mina l’aire, és la principal causa
de mortalitat entre la gent jove i
ocasiona problemes de nervis i
estrès en els embussos i
molèsties per sorolls. Una altra
raó per prescindir del cotxe o
reduir-ne l’ús: el petroli és una
energia no renovable el control
de la qual és motiu de guerres i
violacions dels drets dels pobles.

laura grau
redacció
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Creix la població d’òlibes
a la Serralada de Marina

L’Associació per a la Conser-
vació de l’Entorn i la Recerca
(Acer) continua les seves accions
per recuperar i promocionar la
fauna autòctona de la Serralada
de Marina. El passat estiu va
reintroduir quatre òlibes mitjan-
çant la tècnica del hacking, que
consisteix a ubicar els polls de
rapinyaire en un niu artificial –
al campanar de l’ermita de
Reixac– i alimentar-los fins que
són autosuficients. Les dues
campanyes anteriors i la d’aquest
any han permès alliberar a la
muntanya un total de 10
exemplars. Gràcies als equips de
ràdioseguiment, els voluntaris
d’Acer han constatat que la
majoria de les òlibes reintro-
duïdes s’han quedat a viure a la
serralada. “L’objectiu –explica
la biòloga Montse López– és
establir una població reproduc-
tora d’aquesta espècie que va
desaparèixer dels nostres
boscos degut a la manca de
llocs adients per niar”. Enguany
també s’han alliberat diferents
animals procedents del Centre

>> Campanya per a la protecció i recuperació d’espècies

laura grau
redacció

de recuperació de fauna de
Torreferrussa, concretament 4
mussols, 5 xots, 5 eriçons i 2
òlibes adultes. El mussol i el xot
són dues espècies d’aus rapi-
nyaires nocturnes, més petites
que les òlibes. També s’alimen-
ten de ratolins i insectes i són
un ajut en el control de rosega-
dors en les zones de conreu.

OBSERVACIÓ D’AUS

sortida guiada

El Servei de Medi Ambient
organitza el 20 de setembre
una sortida d’observació
d’aus migratòries i rapinyai-
res que visiten i travessen
el cel de Montcada durant
aquesta època. Els partici-
pants sortiran a les 9h de
l’Ajuntament i hauran de dur
l’esmorzar, calçat còmode i
prismàtics. Els monitors de
la sortida són Xavier Larruy
i David Perpiñán, autors del
llibre La fauna vertebrada
del Besòs. LG

 >> A dalt, una òliba i a l’esquerra,

de dalt a baix, mussol, xot i eriçó

FOTOS: ACER
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FOTOS:LLUÍS MALDONADO

>> Celebració de l’11 de setembre

La reforma de l’Estatut, una de les
reivindicacions centrals de la Diada

ELS PARLAMENTS, LA MÚSICA I L’OFRENA FLORAL VAN PROTAGONITZAR LA JORNADA
la celebració en imatges

 >> Representants de 33 entitats i col·lectius van participar en l’ofrena floral davant de l’escultura de Luis Barbosa La força de la terra

 >> Robert Navarro va llegir un fragment literari de Miquel Martí i Pol  >> Els representants dels grups municipals durant l’ofrena floral

 >> Sardanes a la plaça de l’Església la tarda prèvia a la Diada  >> L’Associació Giravolt va posar la nota musical a l’acte festiu

Al voltant de 700 persones van
assistir a l’acte institucional que
va organitzar l’Ajuntament el
passat 11 de setembre a la plaça
de l’Església, davant de l’escul-
tura de Luís Barbosa La força de
la terra per commemorar la Dia-
da Nacional de Catalunya. Una
trentena d’entitats i partits
polítics va participar en l’ofrena
floral i va seguir els parlaments
oficials i l’actuació del cor de
l’associació Giravolt que va in-
terpretar, entre d’altres peces, el
Cant dels Segadors.

To reivindicatiu. La inter-
venció de l’alcalde, el socialista
César Arrizabalaga, es va em-
marcar en  el clima de precam-
panya que ja es respira davant la
proximitat de les eleccions auto-
nòmiques, al novembre, i les
generals, la primavera vinent.
L’edil va criticar la crispació que,
en la seva opinió, provoca la ma-
nera de fer política del govern
central i va defensar un nou
Estatut d’Autonomia per a
Catalunya: “És una reivindica-
ció que es fa necessària 25
anys després de la seva apro-
vació; Catalunya ha perdut
pistonada en els darrers anys
i ha de recuperar la iniciativa
que sempre ha definit el nos-
tre poble com a motor impul-
sor d’Espanya”.
Després de l’alcalde va interve-
nir el veí de Terra Nostra Robert
Navarro, persona vinculada al
món associatiu que, a petició del
consistori, va fer una lectura en
commemoració de la Diada.
Navarro va escollir un fragment
del text literari que el poeta
Miquel Martí i Pol va dedicar a
Pompeu Fabra l’any 1968, en el
centenari del seu naixement, i en
què parla de la situació de la llen-
gua catalana a final de la dècada
dels seixanta amb frases com ara
aquesta:“Mireu mestre Pom-
peu, les coses estan si fa o no
fa com vos les vau deixar. No
hi ha més desgavell ni gaire
més acord, i el català, això
prou que ho veieu, encara no
s’ha mort, ni es morirà (...)”.
Després d’escoltar el Cant dels
ocells,d’en Pau Casals, i es va
procedir a l’ofrena floral, amb
participació de 33 col·lectius del
municipi. Representants de tots
els grups municipals van di-
positar al peu de l’escultura un
escut de la ciutat fet amb flors.
L’acte va cloure amb el Cant del
Segadors i un aperitiu popular a
la mateixa plaça de l’Església. La
tarda anterior, l’Ajuntament i el
Foment de la sardana van orga-
nitzar una ballada de sardanes.
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Puig celebra amb CDC
la Diada i el 25è aniversari

>> Acte polític de CiU a Vallençana i Reixac

pilar abián
redacció

Dures crítiques de
Madrazo al govern

 >> D’esquerra a dreta, Tabernero, Madrazo i  Miralles

El conseller de Política Territo-
rial de la Generalitat, Felip Puig,
va participar l’11 de setembre en
els actes que tradicionalment
organitza CiU a Montcada i
Reixac per celebrar la Diada i
que enguany coincidien amb el
25è aniversari de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) a la localitat. El líder
polític va fer la pujada al Turó
de Mòia, a Vallençana, per hissar
la senyera i va assistir al dinar de
germanor fet a Reixac, una ar-
rossada amb participació de
prop de 200 militants i sim-
patitzants de les agrupacions de
Cerdanyola, Ripollet i Montcada
i Reixac.

Missatge optimista. Puig,
acompanyat del portaveu de
CiU a l’Ajuntament, Joan Mares-
ma, va parlar al Turó de Mòia
sobre la celebració de la Diada i
el que aquesta data simbolitza.
“Al 1714 vam tocar fons però,
malgrat tot, avui el nostre
país continua existint, perquè
durant anys hi ha hagut gent
que ha lluitat per unes con-

viccions i uns principis”, va
dir. Fent un paral·lelisme entre
aquell moment històric i l’ac-
tualitat, el conseller va parlar dels
“atacs” que avui dia continua
tenint el país i va posar com a
exemple la nova llei de ports.
Malgrat tot, Puig va donar un
missatge d’optimisme a la
militància respecte la possibilitat
que en un futur Catalunya tingui
plena sobirania.

Prèviament a la intervenció de
Puig, Maresma va parlar de la
“positiva transformació” de
Montcada i Reixac, en particu-
lar, i de Catalunya, en general,
des que CiU és als governs local
i autonòmic. L’edil va convidar
els militants i simpatitzants a
“somiar amb un futur millor”
si prospera la reforma de l’Es-
tatut que proposa la seva
formació.

LLUÍS MALDONADO

 >> Puig, al centre, conversa amb Maresma

LLUÍS MALDONADO

Montcada i Reixac va acollir
l’acte central de la Diada a la
comarca del Vallès Occidental
amb una conferència a càrrec del
coordinador d’Izquierda Unida
(IU) a Euskadi, Javier Madrazo,
que es va fer a l’Auditori i al qual
van assistir més d’un centenar de
persones. El representant local
d’Esquerra Unida i Alternativa
a l’Ajuntament, Carles Taberne-
ro, va presentar l’acte que també
va comptar amb les interven-
cions del coordinador general de
la formació a Catalunya, Jordi
Miralles, i la responsable comar-
cal, Marisol Martín.

Federalisme. Madrazo va
parlar sobre el clima de tensió
que es viu a Euskadi a causa del
que considera un “assetja-
ment” polític per part del go-
vern central i va carregar contra

les polítiques del Partit Popular
(PP) acusant-lo de no acceptar
les diferències ni de respectar les
nacions. “El president Aznar
pretén emmordaçar i eliminar
de l’escena política les ins-
titucions, partits i persones
que pensem de manera dife-
rent”, va dir. El representant
d’IU aposta per la creació d’un
nou sistema federalista com úni-
ca via de convivència entre
nacions històriques com Euska-
di i Catalunya amb l’estat espa-
yol. Madrazo va senyalar que el
model proposat per IU és dife-
rent al que ha  presentat el le-
hendakari Ibarretxe, tot i que hi
ha algunes coincidències. El lí-
der d’esquerres també va fer
referència a la guerra de l’Iraq:
“tan terrorista és el que mata
a Euskadi com el que promou
una guerra en un país
provocant la mort de milers
de civils”.

laura grau
redacció

>> EUiA convida a l’Auditori el líder d’IU a Euskadi
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taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Pis en venda a Santa Maria. Pis pri-
mer, 60m2+traster petit. 2-3 habi-
tacions (1 doble). Pocs veïns, a 5
minuts de Renfe. Preu: 137.000 euros.
Tel. 93 564 61 56-617 087240.
Agències no.
Se vende. Góndola megalux blanca
de 3,5m i estanterías implecables para
tienda o almacén de 80 a 100 m2.
1.370 euros.  Teléfono: 936 916 551.

només particulars80m2, 3 dorm. Parquet i calef. Ben
conservat. 255.000 euros. Tel. 93 436
9137.
Busco trabajo.Se ofrecen señoras
ecuatorianas de 40 y 32 años para
limpieza y cuidado de personas ma-
yores y niños. Teléfonos: 93 564
3839  676 142 863, 687 659 905 ó
660 683 656.
Oferta de feina. Es necessita una
dona per serveis de neteja a la llar
residència Jesus Farrés. Tel. 93 564
42 62. Demanar per Esther Lara.

en 2 minuts...

L’oficina de recaptació es trasllada

Entren en vigor els nous fulls
de reclamació i denúncia

pilar abián
redacció

PILAR ABIÁN

L’OMIC disposa dels formularis que han de tenir els establiments comercials

>> Decret sobre consum de la Generalitat

L’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC)
ja compta amb els nous fulls
oficials de reclamació que tots
els comerços i establiments hau-
ran de tenir a disposició dels
clients a final de mes, segons el
Decret aprovat al març pel De-
partament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme. Les princi-
pals novetats respecte el for-
mulari actual són que s’aclarei-
xen els continguts de la denún-
cia i s’amplia l’obligatorietat de
tenir fulls oficials de reclamació
a establiments i empreses que
abans estaven exempts. A partir
del 28 de setembre tots els co-
merços i establiments oberts al
públic hauran de tenir els ma-
teixos formularis; només queden
exclosos de l’aplicació del Decret
els professionals liberals, els ser-
veis públics, els centres d’ense-
nyament reglats i les activitats
que ja tenen una normativa es-
pecífica en matèria de fulls de
reclamació o denúncia. La ins-
pectora de Salut Pública i Con-

sum, Conxi Basté, recorda que
el fet de no disposar d’aquests
fulls “suposa una infracció
administrativa i pot ser motiu
de sanció”. L’OMIC ha tramès
una carta a prop de 700 establi-
ments de la localitat informant-
los sobre l’entrada en vigor del
nou Decret i recordant-los que
poden recollir el nou full al
mateix Ajuntament, de dilluns a
divendres, de 8 a 20h.

Llei de garanties. També
aquest mes de setembre ha

entrat en vigor la nova llei de
garanties en la venda de béns de
consum. A partir d’ara, la ga-
rantia dels productes que s’ad-
quireixen en una botiga serà de
dos anys, amb la presentació del
tiquet de compra o factura. En
els sis mesos posteriors a la com-
pra, el venedor està obligat a re-
parar o substituir l’article en cas
que presenti un defecte de fabri-
cació. Passat els sis mesos, l’usuari
haurà de demostrar que l’objecte
no funciona per una fallada
d’origen i no pas per un mal ús.

 >> El nou model de full oficial de reclamació es pot recollir al consistori

�

Paz Centro recupera el contacte
amb Montcada i Reixac
L’alcalde del municipi nicaragüenc Paz Centro, Juan José Oli-
vas –a la fotografia amb l’alcalde, César Arrizabalaga– va visi-
tar el 16 de setembre Montcada i Reixac per reactivar la relació
entre els dos municipis, agermanats des de 1986 i que durant
uns anys ha estat interrompuda.
Paz Centro és un municipi de
prop de 40.000 habitants del li-
toral nicaragüenc. Dedicat de
manera exclusiva a l’agricultura,
la malnutrició, l’educació i la
manca d’infraestructures són els
principals problemes del mu-
nicipi. Per solventar-los, ha
endegat diversos projectes, que
també ha presentat a l’Ajun-
tament de Montcada. “Tenim
moltes mancances impor-
tants i som conscients que la
solidaritat és una via im-
portant per poder superar-
les”, va explicar Olivas. Arrizabalaga s’ha compromès a
col·laborar en allò que sigui possible: “Ens han presentat un
projecte interessant que afecta a una escola i que
estudiarem des del departament de Solidaritat”. SH

�

L’oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona ha canviat
de seu, de l’antic local al carrer Major, 21 a la Casa de la Vila,
amb entrada per carrer Domingo Fins. L’oficina s’encarrega de
la recaptació executiva dels impostos municipals quan aquests
no s’han pagat dins el període marcat pel calendari fiscal i ja
tenen apremi i recàrrec, com ara els de vehicles de tracció
mecànica, la taxa de guals, la de cementiri, l’IBI, l’IAE i la taxa
de mercats ambulants. LR

PILAR ABIÁN

Clases de matemáticas. Para alumnos
de ESO y bachillerato. Teléfono: 608
886 836 (a partir de  las 14h, Lucía).
Classes. Estudiant d’enginyeria dóna
classes de matemàtiques, física i quí-
mica per a alumnes de primària i bat-
xillerat. Telèfon: 658 069 331.
Busco plaça de pàrquing. Zona
Caprabo i l’ambulatori. Tel. 655 420 110.
Pis a BCN. Pl. Molina-Via Augusta.
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INAUGURACIÓ

Foment inaugura el pont de Renfe
L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, el secretari general de l’Estat, Benigno Blanco, i el
director general d’Infraestructures, Manuel Niño, van descobrir el 24 de juliol una placa inaugural al pont
sota la línia fèrria de Manresa. La infraestructura, obra del Ministeri de Foment i Obres Públiques, es va
obrir al trànsit al juliol del 2002. L’acte es va fer en el marc d’una inauguració col·lectiva en què es van
incloure altres ponts de la mateixa línia –un a Terra Nostra, en l’àmbit de Collserola, i dos a Cerdanyola. LR

PASSEIG DE RIBERA
SÍLVIA OLIVA

PILAR ABIÁNl’estiu en 2 minuts

Actuacions a les escoles
El departament de Serveis Municipals ha
destinat 173.000 per fer actuacions a diferents
escoles públiques. Al CEIP Elvira Cuyàs s’han
pintat espais interiors, s’ha instal·lat un sòcol
i s’ha canviat la tanca de les escola que limita
amb el carrer Baix de Sant Pere. Al CEIP El
Viver s’ha reparat la part de la façana que estava
deteriorada. Finalment, al CEIP El Turó,
l’Ajuntament ha sufragat el nou paviment de
resina al pati de l’escola i la remodelació del
vestidor. LR

OBRES

El pont sobre el Besòs obre al públic
El Ministeri de Foment i Obres Públiques va inaugurar el 28 de juliol
la passarel·la per a vianants sobre el riu Besòs, que connecta Montcada
i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. La subdelegada del govern a
Catalunya, Susana Bouis –recentment nomenada delegada en
substitució de Julia García Valdecasas–, va presidir l’acte i va ser
l’encarregada de tallar la cinta inaugural, juntament amb l’alcalde en
funcions, Alfonso Romo (PSC), en absència de César Arrizabalaga
per vacances. El pont s’emmarca en el Pla del Congost del Besòs
dissenyat pel Ministeri i que inclou la construcció d’un passeig de
ribera al marge esquerre del riu i dos vials d’accés. La passarel·la té
144 metres de longitud i gairebé 7 d’amplada; les obres han costat 4,9
milions d’euros. L’Ajuntament té previst organitzar aquesta tardor
una festa popular per inaugurar la nova infrestructura i el passeig
de ribera en coordinació amb la resta  de municipis que també s’han
beneficiat de les actuacions del Pla del Congost. LR

Casa de la Vila
A l’agost van acabar les obres de la segona fase de
reforma de la Casa de la
Vila, que el consistori pre-
veu inaugurar a l’octubre,
quan s’hagi instal·lat el
mobiliari. L’actuació, que
ha sufragat l’Ajuntament,
ha estat coordinada pel
departament d’Urba-
nisme amb l’assessora-
ment de la Mancomu-
nitat de Municipis.  LR

PILAR ABIÁN
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SEGONA SIGNATURA DEL PROTOCOL

Montcada i Águilas formalitzen el seu
agermanament a la ciutat murciana

pilar abián
àngel acín
águilas

nova plaça Montcada i Reixac

Els consistoris de Montcada
i Reixac i Águilas han fet un
gest per reafirmar l’ager-
manament des d’un punt de
vista institucional, que ha
consistit a batejar una plaça
a cadascun dels municipis
amb el nom de l’altre. El 22
de març es va inaugurar a
Mas Rampinyo, al costat de
la C-17, la plaça d’Àguilas
amb una festa multitudinària
que va aplegar un miler de
persones. Cinc mesos des-
prés, el 23 d’agost, la loca-
litat murciana va fer el mateix
en un espai de nova cons-
trucció al seu terme munici-
pal. Aquesta inauguració es
va celebrar amb la presència
de molts montcadencs de
vacances a Águilas i va aca-
bar amb un sopar de ger-
manor amb més de 200 per-
sones. PA

>> Vista parcial de la plaça murciana

 >> La delegació que els dies 30 i 31 va viatjar a Águilas es va fer fotografiar a la plaça de Montcada i Reixac

 >> Els alcaldes d’Águilas –a l’esquerra– i Montcada, amb el protocol

Montcada i Reixac i Águilas ja
han formalitzat el seu ager-
manament també a la ciutat
murciana. Els dies 23, 24, 30 i
31 d’agost –coincidint amb dos
caps de setmana– dues delega-
cions municipals encapçalades
per l’alcalde, César Arrizabalaga,
van viatjar fins a Múrcia per rea-
firmar el protocol que es va sig-
nar en primera instància a Mont-
cada el passat 2 de novembre.
Després de rubricar per segona
vegada el document, ambdós
alcaldes –Arrizabalaga (PSC) i
Juan Ramírez Soto (PP)– es van
comprometre a mantenir viu
l’esperit de l’acord a través d’in-
tercanvis culturals entre grups i
entitats de cada municipi. Com
a exemple d’aquesta voluntat, de
l’11 al 23 d’agost l’Agrupació
Fotogràfica de Montcada i
Reixac va fer una mostra col-
lectiva amb obres de 47 autors i
el dia 30 el grup d’havaneres
L’Espingari, l’Esbart Dansaire
La Unió de Mas Rampinyo i la
Coral del Centro Aguileño de
Montcada van actuar a Águilas.

Dues etapes. La presència de
delegacions oficials a Águilas es
va fer en dues etapes. En el pri-
mer cap de setmana, l’alcalde i
els regidors socialistes Alfonso
Romo i Sergio Hermoso van ser
rebuts a l’Ajuntament, on es va
signar el protocol d’agerma-
nament i, després de cloure
l’exposició de l’Agrupació Foto-
gràfica, van assistir a la inaugu-
ració de la plaça que porta el
nom de Montcada i Reixac.
L’acte va acabr amb un sopar
amb l’assistència de més de 200

persones. El cap de setmana se-
güent van continuar els actes
amb el desplaçament d’una
segona delegació més nombrosa
formada per una cinquantena de
persones i integrada per repres-
entants dels grups del PSC, CiU,
ICV-EUiA i ERC, l’Esbart
Dansaire de La Unió, l’Espingari
i la Coral del Centro Aguileño.
Dissabte al matí la delegació va
visitar el museu del Carnaval i la
plaça de Montcada i Reixac. A
la nit, les activitats van continuar
amb un acte al passeig marítim
en què van intervenir els grups
montcadencs amb l’assistència
de 600 persones. Un dels mo-
ments més emotius va ser l’ho-
menatge de la delegació local a dos
montcadencs que s’han traslladat
al municipi murcià: Paco Casado
i Asensio Fernández.

FOTOS: ÀNGEL ACÍN I PILAR ABIÁN

>> Tall de la cinta inaugural

Dues delegacions montcadenques van visitar el passat mes d’agost el municipi recentment agermanat
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Els intercanvis
culturals seran
el nexe d’unió

lligams personals

 >> L’Espingari i la Coral del Centro Aguileño van compartir uns minuts a l’escenari

 >> Molts dels montcadencs presents al sopar de
germanor estiuegen a Águilas i van participar
activament als actes d’agermanament

 >> L’Ajuntament montcadenc va lliurar uns
records a Asensio Fernández i Paco Casado, dos
montcadencs aficants ara a Águilas

 >> A l’esquerra Pedro Martínez, expresident del
Centro Aguileño, rep un obsequi de l’actual
president de l’entitat, José M. Hernández

 >> Els representants de l’AFMiR, a la dreta, amb l’alcalde d’Águilas  >>Asunción Balaguer amb l’alcalde i el president del Centro Aguileño

FOTOS: ÀNGEL ACÍN I PILAR ABIÁN

>> Agermanament amb Águilas

pilar abián
águilas

Els intercanvis culturals entre
entitats de Montcada i Reixac i
Águilas s’apunten com el prin-
cipal canal per mantenir viu
l’agermanament. Els alcaldes  es
van comprometre públicament
a dinamitzar-lo a través de les
comissions municipals que es
van crear amb aquest objectiu.
En el discurs fet a l’Ajuntament
de la ciutat murciana, Arriza-
balaga va deixar clar que l’ager-
manament havia estat fruit
d’una iniciativa ciutadana i d’un
sentiment col·lectiu que havia de
perdurar: “Confio que aques-
ta relació no es quedi en un
acord merament institucional
i continuï amb l’impuls que
té avui dia, independentment
de qui hagi en el govern de
cada municipi”. La voluntat és
que el contacte es mantingui viu
mitjançant intercanvis culturals
i entre entitats.

Exposició fotogràfica.

Una de les primeres activitats or-
ganitzades en el marc de l’ager-
manament va ser la mostra col-
lectiva de l’Agrupació Foto-
gràfica de Montcada (AFMiR)
a Águilas de l’11 al 23 d’agost,
feta per encàrrec de la Regidoria
de Cultura d’aquest municipi i
en col·laboració amb el fotògraf
local Juan Hernández, qui
prèviament ja va exposar part de
la seva obra a Montcada. El
president de l’AFMiR, Cosme
Oriol, acompanyat d’altres
membres de l’entitat, va visitar
la mostra i va presidir la cloenda
al costat dels alcaldes d’ambdues
ciutats. “És la mostra col·lec-
tiva més gran que hem fet
mai ja que han participat 47
autors i ha estat un èxit de
públic ja que hem rebut més
de 500 visitants”, va dir Oriol.

Altres intercanvis culturals en
perspectiva són la possibilitat
que algun grup montcadenc pu-
gui participar en el carnaval
d’Águilas, un dels més populars
d’Espanya, i l’organització d’un
acte a Montcada a càrrec de la
Fundació Paco Rabal. Asunción
Balaguer, dona del desaparegut
actor, nascut a Águilas l’any
1926, es va entrevistar amb
Arrizabalaga durant la seva es-
tada a Múrcia i va manifestar el
seu desig de fer alguna jornada
en record de Rabal i del seu amic,
el poeta Rafael Alberti.

societat
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 >>La dinamitzadora, Ana Segovia, amb alguns usuaris, en el primer dia de la classe d’informàtica

>> Implementació del programa Vallès Urbà a càrrec de Promoció Econòmica

FOTOS: SÍLVIA OLIVA

sílvia oliva
redacció

Pla per millorar la Ribera amb
mesures urbanístiques i socials

testimonis

Ana Segovia,
dinamitzadora
“La idea és arribar al màxim
nombre de
gent possible
amb activitats
que han de-
manat els ma-
teixos veïns.
És un servei
molt accessible i això els con-
venç, perquè d’aquesta ma-
nera no s’han de desplaçar;
a més, els cursos són gra-
tuïts. La planificació s’ha ela-
borat a partir d’unes enques-
tes, però està oberta a qual-
sevol idea o iniciativa”

Emilia Molino,
usuària curs informàtica
“M’he apuntat, juntament amb
el meu marit,
perquè a ell li
van fer una
enquesta i va
dir que li agra-
daria fer clas-
ses d’infor-
màtica. A casa tenim ordina-
dor, per als fills, però nosaltres
no el sabem fer anar. Em
sembla molt bé que es facin
cursets com aquests; em vull
apuntar a tots”

L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament ha engegat el
programa Vallès Urbà a la Ribe-
ra, amb el principal objectiu
d’incidir sobre les condicions de
vida dels veïns, tot combinant
mesures com la millora d’infra-
estructures i la dinamització so-
cial i cultural del veïnat. Així, la
rehabilitació i urbanització del
carrer de la Conca, que va fina-
litzar el gener passat, s’emmarca
en aquest projecte, mentre que,
a partir d’aquest mes, Promoció
Econòmica posa en marxa un
seguit d’activitats per potenciar
la participació dels veïns, afavo-
rir la integració social i laboral
de les persones en risc d’exclusió
i apropar-los l’accés a les noves
tecnologies. Xerrades, cursos i
tallers són algunes d’aquestes
activitats, que es duran a terme
a les tardes en les instal·lacions
del centre infantil i juvenil de la
Ribera, al carrer de la Conca.
Per concretar les línies d’actua-
ció, durant el mes de juliol s’ha
fet un diagnòstic de les neces-
sitats del veïnat a partir d’en-
questes a 200 persones, tant re-
presentants d’entitats com
comerciants i persones a títol in-
dividual. Vallès Urbà és un pro-
grama del Consell Comarcal
subvencionat amb fons euro-
peus que es desenvoluparà, en
principi, fins al maig de 2004, tot
i que les actuacions poden tenir
continuació, alhora que el pro-
jecte a la Ribera pot resultar una
prova pilot perquè s’implanti a
la resta del municipi.

Eixos del programa. Les
noves tecnologies són un dels
eixos del programa, enteses com
una eina no solament per
obtenir informació i adquirir
coneixements, sinó també com
a instrument per accedir al món

laboral i un revulsiu econòmic.
Així, el passat dia 15 es van ini-
ciar els cursos d’informàtica i
d’Internet, que tenen un mes de
durada, i es desenvoluparan fins
al maig. Cursos de català, tallers
de cuina, primers auxilis o
reciclatge, grups de mares i pa-
res, classes de ball i sortides són
altres activitats en què podran
participar els veïns que ho desit-
gin, que, a més, compten amb
una tarda a la setmana –els di-
vendres– d’atenció personalit-
zada per demanar qualsevol con-
sulta i si és necessari, adreçar-los
a altres serveis municipals.
Paral·lelament, es crearà un banc
de coneixements en el qual els
usuaris poden intercanviar, per
exemple, classes d’anglès per
altres de cuina. El programa
també inclourà una exposició de
fotografies sobre el veïnat i el  29
de setembre hi ha prevista una
xerrada adreçada als comerciants
sobre la llei de residus.

-Què destacaria del Vallès

Urbà?

-El programa té com a objectiu
general millorar les condicions
de vida dels veïns de la Ribera
per mitjà de la intervenció en
el seu entorn més immediat; es
tracta de combinar les mesures
de millora d’infraestructures i
de dinamització sòciolaboral i
aconseguir que els veïns
participin activament i es
beneficiïn de les dinàmiques de
desenvolupament local.
Concretament, s’han posat en
marxa la rehabilitació del carrer
de la Conca i les actuacions de
suport a les iniciatives de
desenvolupament local. Les
accions es regeixen princi-
palment per dos eixos: un és

vigilància

SÍLVIA OLIVA

‘LES ACTIVITATS RESPONEN A LES NECESSITATS VEÏNALS’

Francisco Hierro, regidor de Promoció Econòmica

 >>Francisco Hierro, del PSC

apropar les noves tecnologies
com element integrador social i
laboral i l’altre, la participació
ciutadana.
-El programa d’activitats
previstes és molt ampli.
-Sí, en efecte, és un programa
molt ampli; hi ha xerrades, cur-
sos o trobades, on es poden
tractar temes com ciutadania i
convivència, ensenyament i
ocupació, immigració, serveis
municipals, hi ha un espai
multimèdia… És un programa
adreçat a tots els ciutadans i
ciutadanes de la Ribera.
-Un altre aspecte que sobre-
surt del Vallès Urbà és que les
actuacions s’han fet a partir
d’enquestes amb els veïns.
-L’organització del programa

parteix d’una sèrie de reunions
amb entitats, comerciants i
veïns i, per tant, les activitats
neixen de les seves necessitats.
I això és important donat que
un dels principis del programa
és, precisament, la participació
dels veïns. SO
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Els nens sahrauís
acollits tornen

als campaments
sílvia oliva
redacció

SÍLVIA OLIVA

Els 10 nens i nenes sahrauís que
han passat l’estiu a Montcada i
Reixac van tonar el dia 3 de
setembre als seus campaments.
Com a comiat, autoritats mu-
nicipals, representants de
l’Acaps-Montcada i les famílies
que van acollir-los van celebrar
un sopar el passat 28 d’agost. El
regidor de Solidaritat i president
de l’Àrea Social, Carles Guijarro
(PSC), va subratllar “l’exemple que
les famílies acollidores do-
nen a l’hora de fer una
aportació tan valuosa als
nens dels campaments de
refugiats del Sàhara Occi-
dental”. El president d’Acaps-
Montcada, Xavier Jané, també
va destacar “la importància de
la tasca de les famílies”.
Guijarro va indicar que el con-
sistori continuarà donant el seu
suport en aquesta tasca solidària
i l’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga (PSC), va
tancar l’acte destacant els aspectes
positius que aquestes colònies
tenen no només pels nens, sinó

l’enriquiment que suposa per a la
família acollidora.
Aquestes vacances, la piscina ha
estat el punt de trobada setmanal
d’aquests nens i nenes –el
Mohamed, la Wita, l’Asman, la
Joueida, en Mulay, en Brahim, en
Bachir, la Nahla Fadeli, la
Doumaha i l’Hafdala– i les
famílies acollidores. Durant el
mes de juliol, a més, els nens van
participar en els casals d’estiu que
organitza l’Ajuntament.

Bon record. Llúcia Real i Fer-
nando Pardo, juntament amb els
seus fills, l’Anna i l’Adrià, han
conviscut amb en Bachir, de 8
anys, en la seva primera expe-
riència com a família acollidora.
“No ens havíem fet plans de
com sortiria, però ha estat una
experiència positiva.  Ell era
reservat al principi, però
després no tant. Ens queda un
bon record”. En  Bachir diu que
li agrada Montcada i, en la
disjuntiva de triar entre la piscina
i la Play Station, acaba triant la
piscina. La manera com el nen
s’ha anat adaptant a una nova casa

és un dels aspectes que més ha
cridat l’atenció a Real.
Marta Cardona i Josep Canals,
amb els seus fills, la Laura i el
Marc, veïns de Terra Nostra, han
acollit l’Asman. És el tercer any
que acullen un nen sahrauí; fent
balanç, Cardona valora “el su-
port que es dóna en un con-
flicte. Ara, la situació està es-
tancada; espero que un dia o
altre es resoldrà, però fa tants
anys, que sembla oblidat. És
un problema que es vol anar
tapant i passar pàgina”, la-
menta.

 >> Marta Cardona amb els seus fills i Asman al centre de la fotografia

 >> Jané agraeix la col·laboració de les famílies durant el sopar

SÍLVIA OLIVA

>> Fi de les colònies d’estiu

SÒNIA HERNÁNDEZ
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en 2 minuts...

Matrícula oberta a l’escola d’adults
L’Escola d’Adults, situada al Casal Ramon Balsalobre de Can
Sant Joan (c/Reixagó, 5), obre el període de matrículació durant
tot aquest mes amb horari de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
El centre ofereix cursos d’alfabetització, neolectors, certificat
d’escolaritat, graduat de secundària (nivell 1), preparació per a
la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, català i castellà
per a estrangers i tallers d’anglès, informàtica i manualitats. LG

Jornada festiva per a discapacitats
La Federació d’Entitats de Disminuïts del Vallès (FEDISVA)
celebrarà la seva festa anual a Terra Nostra, als locals de
l’Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac (Adimir), el
20 de setembre. Coincidint amb l’any del Discapacitat, enguany
la festa –que vol posar en contacte les diferents entitats vallesanes
de discapacitats– combinarà els actes tradicionals amb d’altres
nous. Així, són previstes sessions de tallers, jocs, petanca, ball
de gitanes, karaoke, sortejos i ball de fi de festa. El programa
previst es desenvoluparà al carrer Crisantems, a l’antic parvulari
escolar. LR

Tallers i cursos a Can Tauler
>> Oferta de l’Àrea de Joventut per al nou curs

sílvia oliva
redacció

Can Tauler ha reprès les
activitats adreçades als joves
després de les vacances i, amb
les aules d’estudi –que van obrir
entre els dies 3 i 17 de setembre–
l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac ha
engegat la programació per
aquest trimestre. Els tallers, que
comencen a l’octubre,  en són
una peça important; n’hi haurà
alguns que repeteixen com els de
còmic,  disseny de pàgines web,
percussió, música electrònica,
massatges, i els nous de perio-
disme digital, gralla, àrab i
informàtica i internet. Les
inscripcions per participar als
tallers  i als cursos estan obertes
fins al dia 26 d’aquest mes. Pa-
ral·lelament, el Punt Jove de Can
Cuiàs manté els tallers de

breakdance i de teatre. D’altra
banda, Can Tauler acollirà a par-
tir del 3 d’octubre un curs de
socorrisme bàsic que impartirà
la Creu Roja, tots els dissabtes
d’octubre i novembre. en horari
de 10 a 13h i de 17 a 20h. El
curs, reconegut per l’Institut
d’Estudis de la Salut de la Gene-
ralitat, s’adreça a majors de 16
anys i els estudiant universitaris
els poden utilitzar com a crèdits
de lliure elecció. Els mesos de
desembre i gener, també s’im-
partirà un curs de monitors de
lleure infantil i juvenil.

Dinamització als IES. D’al-
tra banda, continuen enguany les
dinamitzacions als IES, amb la
trobada de delegats, la figura del
corresponsal i l’associació d’es-
tudiants, mentre que el progra-
ma  Després de Berenar de l’asso-

ciació d’infants i joves de la Ribe-
ra per a nens i nenes de 5 a 12
anys ha reiniciat la seva activitat.
En la vessant més festiva, per al
primer aniversari de Can Tauler,
a mitjan d’octubre, es preparen
activitats “el màxim de diver-
tides i entretingudes”, i amb
algunes sorpreses, apunta la
regidora de Joventut, Eva Gon-
zalo (PSC). Com a balanç
d’aquest primer any, Gonzalo,
afirma que “és molt positiu;
tots els tallers han tingut
participació i Can Tauler no
ha estat mai buit”. D’altra ban-
da, amb motiu de la Castanyada,
l’Espai Jove Can Tauler serà
l’escenari d’una festa terrorífica; per
preparar-la, s’han previst tres
tallers: realització d’un curtme-
tratge,  maquillatge i creació de
personatges amb el terror com
a denominador comú.

Joves de Mas Rampinyo impulsen una interessant proposta cultural

gent que es mou
Openmind festival 2003

més informació

www.openmindfestival.com

laura grau
redacció

 >> Organitzadors del festival que es farà el 27 de setembre

Un espai per a ments obertes
LLUÍS MÁRQUEZ

Festa al parc del Gurugú

�

�

�
L’associació de veïns del Gurugú de Mas Rampinyo van cele-
brar l’11 de setem-
bre una festa per
celebrar el 23è ani-
versari del parc. Els
actes es van desen-
volupar a partir de
les 10h i van in-
cloure una sardi-
nada popular –a la
fotografia–, un
concurs de dibuix
infantil i una festa
de l’escuma. LR

LLUÍS MALDONADO

Ment oberta i un esperit inquiet
són els trets comuns d’un grup
de joves de Mas Rampinyo que
ha decidit fer realitat un dels te-
mes més recurrents de les seves
tertúlies abans de l’estiu. As-
seguts a la fresca, conversant
com bons amics, un dia va sorgir
la idea: convertir la plaça
Francesc Macià –on es troba
l’antic Aulari– en un espai d’oci
i cultura per un dia. La idea es
va anar perfilant i omplint de
continguts ràpidament. Un va
proposar portar grups de músi-
ca alternativa; l’altre, un bon
espectacle de dansa, teatre o
poesia; hi ha qui apostava per
una sessió de curtmetratges i una
mostra de fotografia; a l’altre li
anaven més els malabars, el
còmic i el rollo ecologista,…Per

què no muntar un festival on tinguin
cabuda totes aquestes propostes? Ei,
molt bona idea! I com es dirà?
Mmmm…Opendmind festival! Dit
i fet. Després de dos mesos de
feina intensa, amb la col·labo-
ració d’entitats com la Unió i
l’Agrupació Fotogràfica  i suport
financer de l’Ajuntament, el 27
de setembre tindrà lloc la prime-
ra edició de l’Openmind festival.

A partir de les 19 h dos escenaris
concentraran una variada ofer-
ta que pretén ser “una arris-
cada aposta cultural per
Montcada on la gent pugui
compartir experiències i obrir
la seva ment”, explica Albert
González, un dels impulsors.
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Divendres 19
aniversari. Festa del segon
aniversari del Centre Cïvic Can Cuiàs amb
xocalatada i espectacle de titelles. Hora:
18h. Lloc: Pistes esportives.
exposició. Mostra escultòrica de
‘Marzo-Mart’. Fins al 12 d’octubre Lloc:
Auditori. Organitza: Regidoria de Cul-
tura.
inscripcions. Fins al 26 de
setembre, inscripcions als tallers pro-
gramats per la Regidoria de Joventut.
Lloc: Espai Jove Can Tauler.
cinema. Projecció de la pel·lícula ‘8
millas’, sobre la història del cantant
Eminem. Hora: 22 h. Lloc: Espai Jove
Can Tauler. Gratuït.

Dissabte 20
sortida. Excursió d’observació d’aus
migratòries i rapinyaries. Hora: 9h. Orga-
nitza: Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Montcada.
festa. Festa de la Federació d’Entitats
de Disminuïts del Vallès (FEDISVA), amb
tallers, jocs petanca, ball de gitanes i ball
de festa. Hora: A partir de les 17h. Lloc:
Adimir, carrer Crisantems s/n.
festa Can Pomada. 11h
Missa. 12h Jocs infantils (fins a 8
anys). 16h  Gimcana. 17h  Jocs per
nens i adults. 21h  Correfoc a càrrec
dels Diables de Can Sant Joan. 21.45h
Sopar i actuació del grup Proyecto
Vladimiro (format per joves de Can
Pomada). 23h Ball amb l’orquestra

�

OPENMIND

FESTIVAL
Dissabte 27
A partir de les 19h

CURSOS

DE CULTURA
Inscripcions  fins al 30 de setembre

Consulteu montcada.org

més informació: www.montcada.org

exposicions
Fins al setembre

*M. Almagro a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*J.Jubany a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

*M. Almagro a El Racó de l’Artista. Lloc: Auditori Municipal (pl. Església, 12)

*Mostra fotogràfica de C.Oriol. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

* ‘Tema Lliure’ a Clic 60
*Obres d’Antoni Pulido a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)

EXPOSICIÓ

Nuevo Amanecer. Lloc: Tots els actes
es faran al carrer Tramuntana.

Diumenge 21
festa Can Pomada. Sardinada
popular. Hora: 12h. Lloc: c. Tramuntana.
jocs de rol. 1er Torneig de Magic
de Montcada. Hora: 10 h. Lloc: Espai
Jove Can Tauler. Organitza: Club de
rol Krom.

Dilluns 22
inscripcions. Després de
berenar. Inscripcions fins al 26 de
setembre De dilluns a divendres, de 17
a 20 h. Podràs gaudir  de tal lers,
sortides, ludoteca, jocs, informàtica,
cinema... i moltes altres activitats. Lloc:
Centre Infantil i Juvenil de la Ribera
(Conca, bloc C, baixos). Més informa-
ció: 93 575 30 80.
escola d’adults. Fins a final de se-
tembre està obert el període d’inscrip-
cions.Lloc: Reixagó, 64.

Dimecres 24
conferència. ‘L’11 de setembre de
1714’, a càrrec de Joan Bertran. Hora:
20h. Lloc: Fundació Cultural (Major, 47).

Divendres 26
hora del conte. ‘Vet aquí els dracs’,
a càrrec d’A. Estengre. Hora:18h. Lloc:
Biblioteca Can Sant Joan (Turó, 45).

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Fins al 12 d’octubre

‘ESCULTURES’

de Marzo-Mart

ENTRADA: 3 EUROS

Dissabte 4 d’OCTUBRE        19 i 22h

CINEMA

LUGARES COMUNES
D’ADOLFO ARISTAIN
Premi del Jurat al millor guió i
Concha de Plata a la millor actriu
en el 50è Festival Internacional de
Cinema de Sant Sebastià.
A Buenos Aires, un professor de
pedagogia ja gran, casat fa molts
anys amb una catalana, veu alte-
rada la seva vida quan rep una co-
municació oficial que l’informa de
la seva jubilació forçosa.
Intèrprets: Federico Luppi, Mercè
Sampietro, Carlos Santamaria
Recomanada a partir de 13 anys

ENTRADA:  2,5 euros

Dimarts 5 d’OCTUBRE      12h

TEATRE INFANTIL

Un espectacle de titelles de fil, atractiu per a tots
els públics, en el qual la música i els moviments
fan que cada marioneta tingui una vida pròpia.
Un espectacle intimista capaç de captivar tant
els petits com els grans

NINUS TEATRE
NINUS XOU

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

Horaris: de dimarts a dissabte, de 17 a 20h   diumenge, d’11 a 14h
SALA PRINCIPAL

VISTA PANORÀMICA
Mostra de postals històriques de Montcada

Fins al 16 d’octubre

Dissabte 27
acampada a reixac. Amb acti-
vitats (‘quinto’, rocòdrom, tirolina i  botifar-
rada). Cal confirmar assistència. Infor-
mació: 93 575 17 83. Organitza: El Cim.
festa la ribera. Festa fi d’estiu.
Hora: 18h. Lloc: Parc de la Ribera.
festival. Celebració de l’Openmind
festival, esdeveniment cultural inter-
disciplinar. Música, teatre, dansa, foto-
grafia, cinema, poesia i d’altres
manifestacions artístiques i culturals...
Hora: A partir de les 19h. Lloc: Aulari Mas
Rampinyo i pl. Francesc Macià. Organitza:
joves de Mas Rampinyo. Col·labora: La
Unió i Ajuntament.

Diumenge 28
tir amb arc. Prova puntuable del
Campionat de Catalunya de tir amb arc
3D. Hora: 9h. Lloc: Camp de tir amb arc
de Can Piqué Organitza: Club Català de
Tirc amb Arc Can Piqué.

Dimecres1
campanya contra la grip. Pri-
mer dia de vacunació contra la grip. Lloc:
Centre d’Atenció Primària de Montcada.

Dissabte 4
marxa en bici. XXII Marxa Popular
en Bicicleta. Hora: 11h Sortida: Parc Sal-
vador Allende. Organitza: AV Montcada
Nova.

Entrada Gratuïta

A la plaça Francesc Macià
(Aulari) de Mas Rampinyo

Música ,
Dansa,
Poesia,
Fotografia

Graffittis
Malabars
 Teatre

Música
Dansa
Fotografia
Tai chi
Ioga
Pintura...
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El proper número, el 3 d’octubre
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Tornen els Mossos
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>>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
OAC 935 726 474
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 (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Marín, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c/ Major, 25
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J. Relat, c/ Major, 89

Pardo, c/ Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 26
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farmàcies

La possibilitat d’ús d’aquests equipaments i serveis, com d’altres,
existeix pel que fa a la connexió de Can Cuiàs amb Montcada
amb transport públic;  tots els dies de la setmana, des de les 5h
a les 23h, hi ha la possibilitat d’utilitzar la combinació de la línia
C4 de rodalies Renfe amb els autobusos 62 i 76 (amb freqüències
de pas d’entre 13 i 25 minuts). Pel que fa a l’ampliació d’horaris,
farem la consulta a l’EMT i a TMB, per tal d’estudiar les opcions
d’ampliació dels horaris, perquè no ha estat fins ara una de-
manda generalitzada, potser per les diferents opcions de
combinació de transport que es donen al nostre municipi. Per a
més informació d’horaris, combinacions, freqüències o parades
es pot adreçar a la pàgina web de TMB (www.tmb.net). Carme
Porro, presidenta de l’Àrea Interna.

Sóc una jove de Can Cuiàs que veu amb satisfacció la
creació de nous equipaments com l’Espai Jove Can Tauler i
properament Montcada Aqua, però no en puc gaudir tant
com voldria per manca de transport públic. L’últim autobús
que arriba al barri ho fa a les 20.30h i els diumenges no n’hi
ha. Hi ha previst ampliar l’horari entre setmana i als festius?
Un altre problema per a molts joves és que el Nit Bus arriba
fins al polígon però no puja al barri. Laia Martínez. Can Cuiàs.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge
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la bústia del lector

Cartes al director
Els textos adreçats a aquesta secció  no
han d'excedir de 25 línies mecano-
grafiades. És imprescindible que els autors
indiquin el seu nom, adreça, telèfon  i una
còpia del DNI. En el cas que el contingut
de la carta requereixi una resposta per
part de la persona al·ludida aquesta es
publicarà en el mateix número.

22 23 24 25 26 27 28

Vila  Pardo Guix E. Relat V.Nieto V.NietoDuran

La Diada
Jaume Ribera Camprubí
Montcada
>>Sempre m’havia imaginat una
Diada que no té res a veure amb
la que es va celebrar aquest 11 de
setembre. Aquesta festa només
té sentit si és reivindicativa dels
drets dels catalans arrabassats
per les tropes castellanes de Felip
V i no pot convertir-se en una

Peticions veïnals
Miguel Jiménez i Miguel Rodríguez
Terra Nostra
>>Escribimos en nombre de un
grupo de vecinos de la calle
Antoni Pujades. Ya que tenemos
frente a nuestros domicilios el
parc de Ca n’Oller y una zona
residencial, ¿sería posible poner
señales de limitación de velo-
cidad de acuerdo con las circuns-
tancias del lugar y también alguna
limitación física –bandas sonoras
o pasos de cebra elevados– para
disuadir a los conductores de
sobrepasar esos límites? Hay otro
punto en el que creemos nece-
saria la actuación de la autoridad
competente y es el de la cana-
lización del agua procedente de
la lluvia torrencial que baja de la
montaña. Creemos que las zanjas
para tal fin están tan llenas de
residuos sólidos que no son útiles
y esto provoca que, cuando llue-
ve, el agua se desborde sobre la
parte de jardín urbanizado re-
cientemente frente a los números
del 31 al 39, causando grietas y
destrozos sobre las plantas.
Además, lo preocupante es que
las casas de los números 37 y 39
reciben las consecuencias de esta
mala canalización con el riesgo
de cortocircuito en el caso de
que el agua sobrepase un cierto
nivel. Quisiéramos también
manifestar nuestro descontento
referente al mantenimiento de la
parte del jardín que mencioná-
bamos anteriormente. Éste es
de nueva creación y, desde las
elecciones, no se ha hecho nin-
guna actuación de manteni-
miento, por lo que ahora empie-
za a mostrar un estado lamen-
table. Sí estamos contentos con
el mantenimiento del resto del
parque que dispone de riego
automático, el césped se corta a
menudo y muestra un buen
estado. Por ello, nos pregun-
tamos ¿por qué estos jardines
tienen tratos diferentes? Final-
mente, durante la campaña elec-
toral se nos prometió que se

Más cortafuegos
Julio Nolasco
Bosc d’en Vilaró
>>El pasado 14 de agosto se
originó un incendio en el término
de Badalona llegando a las pri-
meras casas de Vallençana-
Vilaró, con lo cual nos vimos
obligados a desalojar la urbani-
zación por unos caminos (cor-
tafuegos) penosos y, a mi juicio,
peligrosos a causa del mal estado
del firme y la densa vegetación.
Son caminos estrechos que se
pueden convertir en una trampa
mortal. Por ello quiero denunciar
a través de estas líneas el estado
de callejón sin salida en el que
nos encontramos las 252 familias
que vivimos en la urbanización,
con una sola vía de acceso, y la
dejadez del Consorcio de la Ser-
ralada de Marina en cuanto al
mantenimiento de dichos corta-
fuegos y su perímetro de segu-
ridad. Creo que es urgente poner
en marcha un segundo acceso a la
urbanización desde Montcada, un
proyecto parado en la actualidad
por falta de presupuesto.
Por otra parte, quiero agradecer
en mi nombre y en el de las
familias a las que represento, la
estupenda actuación del grupo
de gobierno del Ayuntamiento,
que prestó asistencia material y
humana a las familias desalojadas
hasta el momento de regresar a
casa.

29

Marin

30

Duran

Els Mossos d’Esquadra, presents a Montcada i Reixac durant la
dècada dels anys trenta, al segle XX, tornaran a tenir presència al
municipi gràcies a la futura construcció d’una Comissaria de
Districte.  De fet, aquesta notícia, que el govern local ha rebut durant
el mes d’agost des de la Junta de Seguretat de la Generalitat, no
suposarà un esdeveniment extraordinari tenint en compte que els
veïns estan habituats a la presència dels cossos de seguretat, ja que
durant anys hi va haver una caserna de la Guàrdia Civil coexistint
amb la comissaria de la Policia Nacional i amb la Policia Local.
Amb l’arribada dels Mossos, en substitució de la Policia Nacional,
el municipi continuarà mantenint aquesta presència d’agents
necessària per les característiques de la localitat, propera a una gran
ciutat com és Barcelona.
El desplegament de la policia autonòmica suposarà, a més, un guany
per a la ciutadania des del moment en què es preveu la ubicació de
la comissaria en un solar independent, ben comunicat i de fàcil
accés. Actualment l’espai que ocupa la Policia Nacional no reuneix
aquestes característiques i això suposa un hàndicap tant per als
funcionaris com per als veïns. Confirmada la notícia, només comfiem
que el desplegament es faci efectiu el més aviat possible.

cambiaría el alumbrado público
de la calle. De momento no he-
mos visto cumplida esta promesa.

1 2 3 4

Vila Pardo Guix E.Relat
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festa cultural. Al començament
sembla que volen respectar-se
els ideals de la Diada i els parla-
ments tenen un to reivindicatiu
que et fa esperonar, però imme-
diatament, persones que repre-
senten partits que sistemàtica-
ment  interpreten les lleis en
sentit contrari a Catalunya –
voten contra la llengua catalana
a Brussel·les, recuperen compe-
tències ja traspassades a través
de noves lleis votades només per
constitucionalistes (ensenyament,
llei de ports...) els espanta la
paraula nació i promouen un
espanyolisme ranci i tronat–,
apareixen amb un pom de flors
i el dipositen plàcidament als
peus del monument. Em pregun-
to, per què ho fan?, què deuen
sentir en aquells moments? se’ls
escaparà el riure? Desenganyem-
nos, aquests partits estan sempre
a la grenya ja que representen
ideals econòmics antagònics i es
diuen el nom del porc, però quan
es tracta d’anar contra Catalunya,
la unanimitat és total. L’altra pos-
sibilitat és que solament es tracti
d’una festa més de les que es
munten durant l’any a tots els
barris. Si és així, què hi fan els
partits nacionalistes? Com po-
den participar en una festa tan
devaluada i manipulada? No
s’adonen que amb la seva par-
ticipació legitimen la dels altres?
No es pot jugar amb els senti-
ments dels catalans, sobretot si
es recorden compatriotes nos-
tres, que van lliurar la seva vida
en defensa dels nostres drets.
Demano més rigor i que no es
digui que celebrem la Diada,
simplement diguem que fem la
Festa Major de Tardor, tot
quedarà molt millor.
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Futura ubicació
d’una Comissaria dels
Mossos d’Esquadra

a la localitat

Carles Guijarro
Portaveu del PSC

Els Mossos formen part
de la nostra història

Joan Maresma
Portaveu de CiU

És important invertir en
la seguretat ciutadana

José F. Márquez
Portaveu d’ICV EUiA

Demanem garanties per
un bon desplegament

Teodoro Garcia
Portaveu del PP

Adéu i benvinguts!

Marta Aguilar
Portaveu d’ERC

Cal definir un model
policial propi

Portaveus municipals

En principi, és una realitat que al conjunt
de Catalunya els Mossos d’Esquadra vagin
substituint les tasques que realitza la
Policia Nacional com anteriorment van
fer-ho amb la Guàrdia Civil de Trànsit.
Aquest relleu es comença a donar a la
província de Barcelona i a la comarca del
Vallès Occidental. Globalment la posició
d’ICV-EUiA és favorable a aquest
desplegament  ja que desenvolupa una
prerrogativa de l’Estatut de Catalunya, que
té dret a tenir una policia pròpia,  en el
cas de Montcada, demanem:
1. Una nova caserna dels Mossos, moder-
na, ben situada respecte la xarxa  de comu-
nicacions viàries, propera als ciutadans i
allunyada de qualsevol situació de risc
(escoles).

Han passat quinze anys de la creació dels
Mossos d’Esquadra i persisteix una
deficient situació pel que fa al model
públic de seguretat a aplicar i una diver-
sitat atípica de cossos policials sense com-
petències pròpies definides. Aquesta
situació suposa una despesa innecessària
d’esforços i cabals públics, ja que es
segueixen produint duplicitat i triplicitat
de funcions. La situació actual es veu
agreujada pel fet que la Generalitat no ha
aconseguit treure Catalunya del paper
subsidiari en matèria policial, i el desple-
gament s’ha anat fet amb una planificació
deficient i amb ineficàcia a l’hora de sol-
ventar els problemes. El cos dels Mossos
hauria de donar resposta a un model de
seguretat radicalment diferent del que ha

Espai cedit per La Veu a tots els grups municipals amb
representació en el Ple perquè expressin la seva opinió respecte
la qüestió que els planteja el Consell de Redacció.

A la tornada de les vacances, ens trobem
amb una bona notícia, la comunicació de
la Junta de Seguretat de Catalunya en la
qual ens fan saber que Montcada ha estat
escollida com seu d’una comissaria de dis-
tricte.  Aquest projecte, fruit del desplega-
ment dels Mossos, no ha estat fàcil. Els
alcaldes de la comarca fa temps que estan
preocupats per la disminució d’efectius
policials, un degoteig a la baixa que com-
porta unes ciutats menys segures.
Finalment les nostres reivindicacions han
estat recollides i podrem gaudir cap l’any
2006 d’aquesta nova comissaria que
suposarà un major nombre d’efectius de
seguretat a la nostra ciutat i uns equi-
paments que, de segur, els ajudaran a ser
molt més eficaços en la prestació de

serveis. Ara li pertoca al Departament de
Planificació Urbanística d’aquest Ajun-
tament, estudiar la proposta de la Junta
de Seguretat per cercar el lloc més adient.
El desplegament dels Mossos d’Esquadra,
no és pas la primera vegada que es realitza
a la nostra població. L’any 1938 amb 7.200
habitants, Montcada  disposava d’un post
amb un sotscaporal, dos mossos de pri-
mera i deu de segona.  Aquest futur equi-
pament suposarà per als veïns més vete-
rans  un retrobament amb allò que ja  exis-
tia, i per als més joves unes innovadores
forces de seguretat. Creiem que serà una
contribució per recuperar la nostra
identitat, no podem oblidar  que els
Mossos foren la primera força de policia
armada professional a Catalunya.

Referent a la propera ubicació d’una Co-
missaria dels Mossos d’Esquadra per a
l’any 2006, voldria en primer lloc agrair
molt sincerament al Cos Nacional de Poli-
cia la seva entrega i servei durant tants anys
i que encara ens dedicarà  alguns  més.
Quant al futur desplegament dels Mossos,
volem manifestar el nostre suport a la seva
implementació i transmetre la nostra més
lleial col·laboració en les tasques encoma-
nades. Respecte a la seva ubicació, hem de
manifestar que és fonamental que la
Comissaria estigui  situada en un lloc òptim
pel que fa a les comunicacions viàries, i
per arribar a qualsevol lloc del municipi.
Convé que no es trobi tancada en una zona
peatonal o de dificil accés amb vehicle. Al
ciutadà se li ha de facilitar una tasca sovint

estressant com és la de denunciar algun
delicte, sense dificultats extres, com ara
no poder aparcar. I als agents, que puguin
sortir a un requeriment sense necessitat
d´alterar la circulació d’una zona peato-
nal o comercial. Tampoc cal instal·lar-la
en un polígon allunyat, als afores; la
proximitat amb el ciutadà ho requereix.
No és recomanable posar una comissaria
just al costat de blocs de vivendes. Un
altre tema serà dotar aquesta comissaria
dels efectius, vehicles i tenir tolerància zero
respecte a la petita delinqüència. Ens
passarà com en altres llocs que, per tal de
fer noves estrenes de comissaries, s’estan
deixant aquestes amb escassos efectius?
No estaríem incidint en aquella dita de
“despullar un sant per vestir-ne un altre”?.

La seguretat del país és una competència
exclusiva del Govern de Catalunya. El
Govern de la Generalitat (CiU) va fer una
aposta decidida per una política de
seguretat basada en el desplegament dels
Mossos d’Esquadra per tot el territori de
Catalunya. Aquest desplegament està
arribant al Vallès Occidental, i concreta-
ment a Montcada i Reixac. Per això, el
Govern de la Generalitat ha comunicat a
l’Ajuntament que li cedeixi un terreny de
1000 m2 per ubicar una comissaria de
districte dels Mossos perquè l’any 2006
pugui ser operativa.
Ara és important trobar una bona ubicació
de la futura comissaria. Ha d’estar ben co-
municada amb l’exterior, ciutats veïnes i
Barcelona, però sobretot ben comunicada

amb tots els barris de Montcada. Els
terrenys que l’Ajuntament té a prop de la
C-17 (antiga N-152), podrien ser els més
adequats sobretot si es té en compte que
el Govern de la Generalitat té previst
l’inici del soterrament de la C-17 l’any
2004.
És important invertir en infrastructures i
equipaments però també ho és invertir
en la seguretat dels ciutadans i ciutadanes
de Montcada. Sens dubte aquesta és la
millor notícia que us podíem donar al
retorn de les vacances d’estiu.

2. Devolució a l’Ajuntament i debat ciu-
tadà sobre la destinació de les actuals de-
pendències de la Policia Nacional al carrer
Major.
3. Una major coordinació a la nostra ciutat
del cossos policials (Mossos i Policia Lo-
cal), ampliant les tasques de prevenció de
la inseguretat ciutadana i la presència de
policies al servei dels ciutadans.

caracteritzat la tradició espanyola. S’hauria
de fonamentar en una policia civil, de base
descentralitzada, professionalitzada, vincu-
lada a l’administració de justícia i al servei
dels ciutadans/nes. Volem un model propi
que no suposi senzillament un canvi
d’uniforme; és en aquesta línia que s’hauria
de treballar per aconseguir fer un cos de
seguretat que el sentim nostre. Per a la
propera ubicació de la comissaria de
districte, l’Ajuntament haurà de cedir uns
1.200 m2  de terreny (qualificats com equi-
paments). Els tècnics han de preveure
totes les possibilitats i posar sobre la taula
les diferents propostes a discutir. Per a
ERC, la ubicació ha de respondre
bàsicament a dos paràmetres: estar ben co-
municada i ser accessible a la ciutadania.
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L’Escola Municipal de Talla i
Escultura inaugura el curs

EXPOSICIÓ D’OBRES DELS ALUMNES A L’AUDITORI

El centre, ubicat a Can Sant Joan i dirigit per l’escultor Luis Barbosa, compta amb una desena d’alumnes

laura grau
redacció

Fins al proper 30 de setembre
estarà obert el termini per ins-
criure’s a l’Escola Municipal de
Talla i Escultura que dirigeix
l’escultor montcadenc Luis
Barbosa a Can Sant Joan. El cen-
tre va inaugurar el nou curs a
principi de setembre a l’Audito-
ri amb una mostra de les obres
realitzades pels alumnes durant
el curs passat, sessions de talla
en viu i dues conferències sobre
escultura. La regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU), va des-
tacar durant l’acte inaugural, el
3 de setembre, la importància de
tenir al municipi una escola com
aquesta i va elogiar la qualitat
expressiva dels treballs dels
alumnes. Barbosa va reflexionar
sobre la seva tasca com a pro-
fessor i sobre la capacitat dels
alumnes per trobar diferents
camins expressius a partir de les
seves ensenyances: “En aques-
tes obres no hi ha trampa,
com deia Dalí, són ‘la since-
ritat absoluta’, perquè cadas-
cuna és el resultat d’un procés
creatiu personal i únic”.
L’alcalde de Montcada, César

Arrizabalaga (PSC), va felicitar
els alumnes pels seus progressos
i va anunciar la possible realit-
zació d’un taller d’escultura a
l’aire lliure l’any vinent amb la
participació d’escultors d’arreu
del món. L’Escola de Talla i Es-
cultura va començar a funcionar
fa vuit anys i actualment compta
amb una desena d’alumnes. Les
inscripcions es poden formalitzar
de dilluns a divendres a l’Ajunta-
ment amb horari de 16 h a 21 h.

Conferències. Coincidint
amb l’exposició, l’Escola de Ta-
lla va organitzar dues confe-
rències. A la primera, el 4 de
setembre, l’artista Ferran Soria-
no va parlar sobre la importància
dels oficis tradicionals en l’obra
d’artistes com Pau Gargallo,
Leandre Cristòfol o Moisès Vi-
llèlia. La segona xerrada, el 9 de
setembre, va anar a càrrec del
col·lecionista d’art Joan Garreta,
que va parlar sobre l’escultura i
la pintura de l’Escola d’Olot des
del segle XVII fins al XX.
Segons Garreta, aquest corrent
artístic, inspirat en el natura-
lisme, ha perdurat fins als
nostres dies.

 >> La inauguració de la mostra dels alumnes de l’Escola de Talla va atreure l’atenció dels montcadencs

FOTOS: LAURA GRAU

 >> Morral, Arrizabalaga, Barbosa i Carles Guijarro en la inauguració

-Molts dels seus alumnes repe-
teixen any rere any, alguns fins i tot
estan des del començament amb
vostè.
Sí, és veritat. La majoria continuen
perquè la fusta “enganxa”. És un
material noble, amable, dur i tendre
alhora. Ha estat viu, després mor i li
pots tornar a donar vida. Miquel
Ángel deia que es necessiten tres o
quatre vides per fer una obra impor-
tant i els alumnes amb sis hores a la
setmana durant un curs no en tenen
prou.
-A la mostra s’han vist estils molt
diferents.
Aquesta és la grandesa d’una bona
escola. Jo ensenyo a utilizar les
mans i a conèixer una tècnica, però
cada alumne segueix el seu camí.
Potser comença buscant una cosa i
acaba trobant una altra, però l’impor-
tant és aquest recorregut. No m’agra-
den els mestres que volen perpetu-
ar-se en els seus alumnes.

-Com veu el futur d’aquesta esco-
la?
M’agradaria que fos un referent en
l’escultura a Catalunya i Espanya, amb
la solemnitat que tenen les escoles
d’art a països com Itàlia. Però això no
s’aconsegueix d’un dia per l’altre.
Quan pregunten als anglesos el se-
cret de l’esplendor de la gespa que
envolta edificis i museus, ells respo-
nen: la sembrem i la cuidem 500 anys.
Passa igual amb les escoles d’art. Si
volem ser un punt de referència, han
de passar almenys 100 anys.
-Com a artista, està treballant en
algun projecte?
Al novembre exposaré a les Cotxeres
de Sants i a la primavera portaré la
mostra sobre els gossos llebrers a
Montcada. També tinc pendents dues
exposicions a Santa Maria de Palau-
tordera i a Granollers. Però el que més
temps m’absorbeix són els com-
promisos de treball que tinc amb el
consistori local. Són obres de gran

tamany que suposen moltes hores
de feina.
-Ens pot avançar alguna cosa?
És una sorpresa que ja es veurà en
el seu moment. LG

‘M’AGRADARIA QUE AQUESTA ESCOLA FOS UN REFERENT’

Luis Barbosa, mestre artesà
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El Gran Casino acull actes de
la festa major a Terra Nostra

La Nit Boja i els balls de nit, les cites més multitudinàries

pilar abián
terra nostra

La recuperació del Gran Casino
com a escenari festiu ha estat
una de les prinicipals novetats de
la festa de Terra Nostra que es
va celebrar entre els dies 5 i 11
de setembre. Enguany, a diferèn-
cia d’edicions anteriors, el pro-
grama es va iniciar en divendres,
amb la XIX Nit Boja, una
vetllada per als playbacks i l’hu-
mor. L’endemà es va mantenir
la tradició: primer la cercavila, a
continuació la festa del fanalet
–amb la rebuda multitudinària
del tren de les 21h a l’estació– i,
per acabar, el ball de nit. Diu-
menge la pluja va obligar a ajor-
nar part del programa fins al di-
mecres i a traslladar el sopar de
germanor al Gran Casino.
Aquest espai va ser el que va
acollir la major part dels actes
infantils –cinema i pallassos– i
altres per a adults com el passi
de la pel·lícula Señales, o l’actua-
ció d’havaneres. A la mitja part
del concert es va fer el sorteig
d’un viatge gentilesa de Renfe que
ha correspost al número 867.

Altres escenaris. El parc de
Ca n’Oller va ser un altre dels
escenaris a visitar ja que, per
segon any consecutiu, va acollir
la gimcana infantil i un concert
musical. La participació del
veïnat va ser força elevada i,
quant a les novetats incloses al
programa, va agradar especial-
ment la presència d’un trenet
que feia recorreguts pel barri. El

president de l’AV de Terra Nos-
tra, Josep M. Prado, ha valorat
positivament el desenvolupa-
ment de les celebracions. Mal-
grat tot,  ha manifestat el seu
malestar per algunes crítiques
rebudes. “Els membres de la

Celebració  marcada
pels 25 anys de l’AV

laura grau
can cuiàs

Els dies 12, 13 i 14 de setembre
Can Cuiàs va viure la seva festa
major que enguany ha estat mar-
cada per dos fets diferents: el
vint-i-cinquè aniversari de
l’Associació de Veïns i la propera
inauguració del metro lleuger de
Nou Barris, que tindrà una
estació al barri montcadenc. El
programa festiu va arrencar el 12
de setembre amb una cercavila i
una sessió d’espectacles per als
més petits amb pallassos i titelles.
Les activitats esportives es van
concentrar dissabte al matí amb
atletisme i curses de bicicletes.

Paella exitosa. Al migdia es
va dur a terme una de les cites
més esperades, la tradicional
paella popular amb la parti-
cipació de més de 300 comen-
sals. També va ser multitudinari
el concurs de play-backs amb

una trentena de números mú-
sicals que van preparar els nens
i joves del barri, entre els que no
van faltar les cançons més
ballades de l’estiu. A la nit, el ball
del fanalet amb l’orquestra Cali-
bra també va ser força con-
corregut.
L’últim dia, els més petits van
gaudir d’un parc d’inflables i una
festa de l’escuma. Al vespre les
sevillanes i el show de varietats
van omplir de gom a gom la pis-
ta coberta. La festa va cloure
amb un correfoc especial per
commemorar els 25 anys de
l’entitat veïnal i un castell de focs
artificials.
El president de l’AV, Francisco
Castro, s’ha mostrat satisfet de
la resposta veïnal, com també
ha destacat “la ràpida in-
tegració de la gent que fa
pocs anys ha vingut a viure
als pisos nous i que ja fa vida
de barri”.

LAURA GRAU

PILAR ABIÁN

 >> Un dels números del concurs de play-backs

 >> El trenet va ser una de les atraccions principals per als més petits

Can Pomada celebra
la seva festa Major

laura grau
redacció

Els veïns de Can Pomada, a Mas
Rampinyo, viuran la seva festa
major els dies 20 i 21 de setem-
bre. El programa d’actes comen-
ça dissabte al migdia amb jocs
infantils. A la tarda hi haurà una
gimcana i jocs per a totes les
edats. Al vespre, el carrer

Tramuntana –escenari de totes
les activitats– acollirà un sopar
de germanor amenitzat pel grup
Proyecto Vladimiro, integrat per
joves del barri. La jornada clourà
amb un ball amb l’orquestra
Nuevo Amanecer. Diumenge
l’associació de veïns, organitza-
dora de la festa, ha preparat una
sardinada popular a les 12 h.

comissió de festes ens plan-
tegem molt seriosament pre-
sentar la dimissió, perquè no
trobem el suport que neces-
sitem entre determinats sec-
tors veïnals, i això és lamen-
table”, ha dit Prado.

>>Festes a Can Cuiàs
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Una vista panoràmica
a la Casa de la Vila

>>Fotos de Montcada a començament de segle

sònia hernández
montcada

Fins al 16 d’octubre la Casa de
la Vila acollirà la mostra Mont-
cada i Reixac. Vista panoràmica. El
conjunt està format per repro-
duccions fotogràfiques de
qualitat de postals de Montcada
a començaments del segle
passat, entre finals del XIX i fins
els setanta del segle XX. El
consistori va comprar la col·lec-
ció a Ramon Pla, president de
l’entitat ripolletenca Amics del
Col·leccionisme i les Antiguitats.
Pla ha dedicat una bona part de
la seva vida a la recopilació de
postals per tot Espanya. La mos-

 >> L’escultura Trespeus planell

 >> Els integrants del grup montcadenc d’havaneres

en 2 minuts...
�

�Nova temporada a l’Esbart
Ja és obert el termini d’inscripció per a l’Esbart Dansaire La
Unió de Mas Rampinyo. Per a aquesta temporada, l’entitat manté
les colles tal i com es van configurar l’any passat, amb un grup
per als dansaires de 5 a 8 anys, un altre de 9 a 12 i un tercer de 13
a 19. Els assajos són tots els dimarts i dijous a la tarda. Les
inscripcions es poden fer en horari d’assaig. LR

Fotos de Cosme Oriol a Viladecans
La mostra Sensacions, percepcions i emocions, del president de
l’Agrupació Fotogràfica Montcada, Cosme Oriol, es pot visitar
fins el 27 de setembre a la Sala d’exposicions de la Biblioteca de
Viladecans. La mostra, que es va inaugurar el passat 4 de setembre,
es composa d’unes 46 instantànies en què l’artista ha fixat la
seva visió del món. “No he volgut mostrar una realitat con-

creta –explica Oriol–
sinó expressar la sen-
sació, l’estat anímic
que a mi em provocava
aquella realitat”. Entre
les obres hi ha un pre-
domini del paisatge del
Delta de l’Ebre com a
símbol del món rural i de
nusos femenins. LR

�Cursos i tallers de Cultura
Fins el proper 30 de setembre es poden fer les inscripcions per
als cursos i tallers de la Regidoria de Cultura. A partir de quatre
blocs fonamentals: expressió corporal, arts plàstiques, expressió
musical i altres, Cultura ofereix un ampli programa, format pels
cursos de dansa oriental, estimulació mitjançant la dansa, Ioga,
Tai Chi, teatre, art, tècniques artístiques, pintura, dibuix, talla i
escultura, fotografia (iniciació, avançada i informàtica), música,
guitarra elèctrica, teclat, guitarra, astronomia, cuina, titelles,
restauració de mobles i maquillatge artístic. Els cursos i tallers
es duran a terme a partir de l’1 d’octubre a la Casa de la Vila i el
Casal Ramon Balsalobre. LR

Marzo-Mart: “La meva obra
m’equilibra amb l’entorn”

 >> Marzo-Mart és un escultor reconegut internacionalment

sònia hernández
redacció

El prestigiós escultor exposa a l’Auditori Municipal fins al 12 d’octubre

Manel Marzo-Mart (Manresa,
1944) exposarà la seva obra
escultòrica a l’Auditori, en una
de les mostres més importants
de la temporada a la sala muni-
cipal, atès que Marzo-Mart és un
dels grans noms de l’art català,
amb una sòlida trajectòria i un
ampli reconeixement internacio-
nal. La seva obra és present a
museus i centres d’art de Barce-
lona, Madrid, Suïssa i França. A
l’hora de tancar aquesta edició,
era prevista la inauguració de la
mostra el dia 18.
-Vostè fa una recerca de
l’essència de la forma.
-El meu treball és conceptual,
però sempre hi ha una inquie-
tud per la relació que els éssers
humans mantenim amb les co-
ses que ens envolten. Per a mi
aquesta relació és molt impor-
tant. Vull posar les coses al seu
lloc, buscar la fórmula per arri-
bar a l’entesa amb un mateix,
amb els altres i amb la Natura.
Això és el que sento quan
treballo i el que intento dir.
-Entre 1977 i 1987 va viure a
Basilea, Suïssa. Li va influir
el canvi de paisatge?
-A tots els humans ens afecta el

nostre entorn, i més un paisatge
com el de Suïssa. Estic conven-
çut que Basilea em va influir fins
a produir una transformació
expressiva del meu treball.
-Quina diferència hi ha a
l’hora de treballar escultures
petites i les de grans dimen-
sions?
-Quan treballes lliurement, que
en el meu cas és gairebé sempre,
el que fas és expressar el que
sents en un moment determinat.
Quan es fa una obra de grans
dimensions, que ha d’estar en un
espai públic, s’ha de pensar molt
en el lloc on anirà aquesta escul-

tura i estudiar què podria anar
bé allà. També pot passar que
tinguis ja una obra pensada i que
vagi bé amb l’espai.

Exitosa estrena
d’Astudillo a Madrid

COSME ORIOL

 >> Veïns visitant la mostra en el dia de la inauguració

tra, composada d’una cin-
quantena d’imatges, es va pre-
sentar el 16 de setembre. Com
va afirmar la Regidora de Cultu-
ra, Amèlia Morral (CiU), durant
la inauguració “l’Ajuntament
va considerar que aquestes
imatges han d’estar al patri-
moni cultural municipal per
recordar el nostre passat”. Per
la seva banda, el president de
l’Àrea Social, Carles Guijarro
(PSC), va anunciar que l’ex-
posició visitarà els diferents cen-
tres cívics del municipi, “perquè
aquestes imatges han estat
molt ben rebudes pels
montcadencs”.

Convocatòria
2003 del premi

Masoliver

Entre el 23 de setembre i el 4
d’octubre es recolliran a l’Audi-
tori Municipal les obres presen-
tades a l’edició 2003 del Premi
Nacional de Pintura Juan Ra-
món Masoliver. Els quadres
presentats han d’estar realitzats
amb procediments i temàtiques
lliures. Cada artista només pot
participar amb una obra inèdita
que no excedeixi de 80 figura.
La pintura ha d’anar acom-
panyada de tres exemplars de la
butlleta de participació degu-
dament complimentats. El jurat
està format per crítics i artistes
de reconegut prestigi, com Josep
M. Cadena, J. Corredor-Ma-
theos, Conxita Oliver, Joan
Capella, Ramon Casalé i Solé i,
amb veu però sense vot, l’alcalde
de Montcada, César Arriza-
balaga. El veredicte del jurat es
farà públic el 13 de novembre, a
l’Auditori Municipal. El premi
està dotat de 3.000 euros, un
trofeu acreditatiu i una exposició
per al guanyador i de 1.500
euros, trofeu i exposició per al
finalista. Les obres seleccionades
pel jurat seran exposades entre
el 13 de novembre i el 7 de
desembre a l’Auditori.

sònia hernández
redacció

La jove actua a ‘Siete novias para siete hermanos’

sònia hernández
madrid

 >> Astudillo –en primer terme, asseguda– durant la representació

Madrid és territori de teatre mu-
sical. L’exitosa estrena de l’obra
Siete novias para siete hermanos el
passat 11 de setembre és una no-
va prova d’aquest fet. El públic
acull amb estimació i tendresa
les històries i els personatges que
els actors expliquen. I com no,
també va ser així amb l’actriu i
ballarina montcadenca Griselda
Astudillo, que interpreta a Alice,
la més petita de les noies segres-
tades pels germans Pontipee per
casar-s’hi.
El muntatge és una refrescant
adaptació de la mítica pel·lícula

d’Stanley Donen i que ha dirigit
Ricard Reguant amb la coreo-
grafia de Maria Giménez.  Els
joves actors i actrius aconseguei-
xen animar i transmetre al públic
l’exaltació dels llenyataires ena-
morats que decideixen segrestar
les noies del poble per casar-se
amb elles.
Els números musicals combinen
amb èxit les tendències més
actuals de country, amb una dis-
creta base de ballet clàssic i una
estètica molt texana per crear
una imatge idealitzada del Far
West de finals del segle XIX. El
públic madrileny va rebre amb
entusiasme la proposta.

FOTOS: ARXIU

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

cultura
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Del purgatori al cel per cent duros
el retro-visor

Al XVI i XVII els ciutadans més rics encarregaven abans de morir misses per la salvació de la seva ànima

Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar

S’imaginen deixar estipulat en el
seu testament la celebració de
350 misses per a assegurar-se la
salvació de l’ànima? Això, que
avui sembla impensable, segles
enrere era una pràctica habitual
entre els habitants de Montcada.
Durant els segles XVI i XVII, la
por a morir, les flames del pur-
gatori i les pressions que exercia
l’Església convertien la cerimò-
nia d’enterrament en una com-
plexa cerimònia de redempció
dels pecats. Tot i que pugui sem-
blar el contrari, en aquella època
tothom feia testament, des del
pagès més humil fins a l’artesà
més acomodat. El testament era
redactat pel rector o el notari del
poble, davant de dos testimonis
i seguint les instruccions del
testador, que no sabia ni llegir
ni escriure. Amb aquest docu-
ment el testador controlava l’he-
rència del patrimoni familiar i
s’assegurava la salvació de la seva
ànima deixant encarregades la
celebració del major nombre
possible de misses. Però aques-
tes costaven diners i molt sovint
els testadors amb pocs recursos
es veien obligats a vendre els

seus béns personals (que feien
els marmessors en encant públic
a la plaça de l’Església) per su-
fragar aquests oficis. Altres, més
benestants, tenien diners per a
mantenir ocupat al rector durant
molt de temps.

L’eternitat en misses.

Fins a 350 misses va demanar
Aleix Cuiàs, un pagès montca-
denc al segle XVII. Pau Cot en
va voler 200, Esperança Fonta-
net, 140, i Simon Oller, 100. En
aquests casos, els testadors
buscaven el favor de Déu, però
també destacar per damunt dels
seus veïns. L’estudi dels testa-
ments de la Montcada dels XVI
i XVII ens facilita molta infor-
mació sobre les pràctiques i
cerimònies d’aquella època. Per
exemple, tots els testadors
deixen molt clar on volen ser

>> Imatge del cementiri Municipal

enterrats, que normalment és el
vas o tomba familiar. Eren inhu-
mats sense caixa –que només es
feia quan el difunt havia de ser
traslladat a un altre lloc–
embolicats amb un sudari i amb
la presència de sacerdots –llogats
per aquesta fi. El difunt deixava
escrit que el dia del seu
enterrament es repartís pa entre
els pobres i que cremessin ciris
tot el dia, els quals havia de
deixar pagats abans de morir.
Alguns demanaven que el seu
cos es portés en processó fins a
l’església –aquí la tarifa aug-
mentava– i altres que es fabri-
quessin imatges, cortines i man-
tells per a la Mare de Déu del
Roser, la preferida dels montca-
dencs del XVII –això implicava
un preu especial. Fins i tot hi ha
casos de veïns que guarden els
seus diners en una taula de canvi
de Barcelona, una mena de caixa
d’estalvis de l’època, perquè amb
la renda que proporcionés se li
celebressin misses a perpetuïtat!
Sembla que hi ha coses que mai
no canvien. Ahir, com avui, l’en-
torn de la mort amaga un
veritable negoci.

Un pagès del segle
XVII va encarregar 350
misses per a després
de la seva mort

FUNDACIÓ CULTURAL
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[ HOMENATGE A L’EXJUGADOR D’HANDBOL  ]

lluís maldonado
redacció

Jaume Puig rep
el reconeixement
de les institucions

“Vull agrair a dues persones,
el meu pare i el meu cosí
Bartomeu Salvatella que
m’iniciessin en el món de
l’handbol, i a un dels entre-
nadors més gran d’aquest
país, Miquel Roca, el que un
dia em convertís de lateral a
pivot. Sense ells avui jo no
estaria aquí”. Així d’emotiu es
va mostrar Jaume Puig durant
l’acte d’homenatge que va
organitzar l’Ajuntament de
Montcada després de la final de
la Lliga dels Pirineus el dia 10
de setembre. L’exjugador va des-
cobrir una placa al Miquel Poblet
en reconeixement a la seva
trajectòria esportiva profes-
sional.

Agraïment multitudinari.

A l’homenatge, l’exjugador va
estar acompanyat de l’alcalde,
César Arrizabalaga, la directora
del Consell General de l’Esport
de la Generalitat, Gloria Pagés,
el president de la Federació Ca-
talana d’Handbol, Jaume Co-
nejero, el president del La Salle
Montcada, Joan Asbert i el
president de la lliga ASOBAL,
Miquel Roca, a qui Puig va de-
dicar un agraïment “de tot cor”
per haver apostat per Puig com
a pivot, posició amb què va su-
mar els èxits. També va ser
presents el president de BM
Granollers, on Puig va jugar
durant 13 temporades. Totes les
institucions representades van
entregar a Puig trofeus de
reconeixement.
El regidor d’Eports, Juan Parra
(PSC), a més, va lliurar-li una pla-

>> Puig va descobrir la placa que penja del pavelló, amb l’alcalde i la directora general de l’Esport de la Generalitat

 >> Puig amb Miquel Roca  >> Parra fent entrega de la placa

El Barça, campió de la VII Lliga
dels Pirineus jugada a Montcada

El Barça d’handbol es va adju-
dicar la VII edició de la Lliga
dels Pirineus que  es va jugar al
pavelló Miquel Poblet el 9 i 10
de setembre. Els blaugrana van
superar a la final per deu gols
de diferència (26-36) el Mont-
peller, vigent campió d’Europa
i de la Lliga dels Pirineus. El joc
dels homes de Valero Rivera,
amb grans jugadors com Nagy,
Gerome Fernandez, Xepkin,

Masip, O’Callagan, Barrufet i
Iker Romero va fer vibrar el
miler d’aficionats que va assistir
a la final. El tercer classificat va
ser l’equip francès del Creteil, i
quart el BM Granollers. El club
organitzador de la VII Lliga dels
Pirineus ha estat l’Handbol La
Salle Montcada, coincidint amb
la cloenda del seu 50è aniversari,
que n’ha fet una valoració molt
positiva. LR

FOTOS: LLUÍS MALDONADO

LLUÍS MALDONADO

 >> El jugadors amb la copa de campions de la Lliga dels Pirineus

L’Ajuntament recorda la seva trajectòria esportiva
amb una placa al pavelló Miquel Poblet

les frases

“Vull agrair al meu pare i a
Bartomeu Salvatella que
m’iniciessin en el món de
l’handbol”

“Montcada ha donat bons
jugadors a Divisió d’Honor
i confio que des de la base
en surtin molts més”

INICIS

FUTUR

ca d’agraïment en nom del
consistori i de la ciutat.
Abans de començar la final de
la Lliga dels Pirineus entre el
Barça i el Montpeller, l’alcalde va
entregar un petit record davant
del miler de persones que
omplien el pavelló en presència
de les màximes autoritats.
Arrizabalaga va lloar, després, la
trajectòria de Puig com a juga-
dor d’handbol, i ara, com a en-
trenador de l’Handbol La Salle
Montcada i jugador d’escacs,

“vivint el ritme de l’esport de
la ciutat i d’aquest pavelló”,
va dir. L’alcalde va explicar que
amb la descoberta de la placa a

la paret d’accés al pavelló Miquel
Poblet es vol retre reconeixe-
ment a les figures representatives
de l’esport local. L’edil va fina-

litzar la intervenció llegint una
paraules del president de la
Generalitat, que excusava la seva
presència i felicitava Puig.

 >> Asbert felicita l’entrenador
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Un Vitelcom Montcada renovat
lluitarà per l’ascens definitiu

L’equip s’estrena el dia 20 a la lliga contra el Canet amb el setè projecte per pujar a Divisió d’Honor

lluís maldonado
redacció

>> La nova plantilla estrena sis noves incorporacions: Dani Mateo, Manel, André, Ferreira, Jorge i Kel

A. LUCAS

És el setè projecte consecutiu
que presenta el president de
Montcada Futbol Sala , Eusebio
Carrero, per pujar a l’anhelada
Divisió d’Honor. “Estrenem
una nova etapa i esperem que
sigui la definitiva per acon-
seguir l’ascens”. Amb aquestes
paraules Carrero va resumir
l’objectiu del primer equip de
l’entitat durant la presentació del
nou Vitelcom Montcada el pas-
sat 14 de setembre al pavelló Mi-
quel Poblet. La recepta d’aquest
any per ser a l’elit del futbol sala
és nova i s’espera que sigui efec-
tiva: “Una combinació de
jugadors joves i gent amb ex-
periència que puguin ser
decisius i assumeixin la res-
ponsabilitat en els play-offs,
que és on sempre ens ha fallat
la sort”, comenta el president.

Plantilla compensada. El
tècnic, Juan Garrido, està molt
satisfet amb el rendiment de
l’equip durant la pretemporada,
i sobretot, a la Copa Catalunya,
on va plantar cara al Miró Mar-
torell i es va fer amb la tercera
plaça amb només tres setmanes
d’entrenament i sense temps d’a-
coplar-se els nous jugadors. Els
capitans Dani, Manel i Mariano
asseguren que l’equip està molt
ben reforçat, amb experiència i
qualitat, i estan convençuts que
lluitaran per l’ascens.

>>Divisió de Plata de Futbol Sala

El RCD Espanyol i el pre-
sident del club de futbol sala,
Eusebio Carrero, van trencar
a principi de setembre defini-
tivament les negociacions per
renovar l’acord signat l’any
passat pel qual el Maxon
Montcada FS va passar a
anomenar-se Espanyol. Tot
i que la manca d’acord ja es
va comunicar a final de juliol,
les negociacions per apropar
posicions s’han allargat sense
èxit. La causa del desacord
van ser les discrepàncies en
algunes condicions econò-
miques fixades per l’entitat
blanc-i-blava. Segons el
president de l’entitat mont-
cadenca, Eusebio Carrero,
l’Espanyol “no assumia cap
despesa de la secció i a
sobre obligava a presentar
un aval de 360.000 euros”.
Carrero creu que Montcada
s’identificarà ara més amb el
club. LM

copa catalunya

El Montcada FS
deixa de ser

una secció de
l’Espanyol

A. ACÍN

EL MIRÓ MARTORELL REVALIDA EL TÍTOL A MONTCADA

El Vitelcom Montcada de Futbol
Sala va acabar tercer a la final de
la Lliga Catalana de Futbol Sala
després de vèncer a la final de
consolació per 6 a 5 al FC Barce-
lona, un rival directe aquest any a
la Divisió de Plata. El Miró Martorell
va revalidar el títol de campió de la
competició guanyant per 4 a 2 a la
final al Marfil Alella de Santa
Coloma, en un duel de Divisió>> El capità del Martorell rep el trofeu de campió

d’Honor. El Montcada va caure en
semifinals contra el Martorell per 4
a 5, en un xoc molt disputat, mentre
que el Marfil es va desfer del Barça
a la tanda de penals després
d’empatar a tres. El nou bloc que
entrena Juan Garrido va oferir una
molt bona imatge en la fase final
que es va disputar al Pavelló Miquel
Poblet el 6 i 7 de setembre amb
una bona entrada de públic. LM
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El Valentine cau en semifinals
de la lliga Catalana EBA

El 21 de setembre, debut oficial a la lliga contra el Llíria al pavelló Miquel Poblet

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
redacció

>>Futbol. Regional Preferent

La plantilla s’ha reforçat amb 11 fitxatges amb l’objectiu de l’ascens

El Club Deportivo Montcada va
debutar a la lliga el 14 de
setembre amb una derrota per
la mínima al camp de l’Escala.
Els dos conjunts van disputar 90
minuts de gran nivell, demos-
trant que continuen sent dos
dels aspirants a pujar a Primera
Catalana, com ja ho van fer l’any
passat. L’Escala va controlar els
primers 45 minuts, mentre que
el renovat equip que entrena
Miquel Olmo va mantenir la
bona col·locació al terreny de joc
i va generar més oportunitats.
Només un gol de vaselina al mi-
nut 20 va trencar l’empat. A la
segona part, el joc es va endurir,
i va perdre en intensitat.

Futbol atacant.La plantilla
es presentarà de forma oficial
davant l’afició el diumenge 21 de
setembre a les 12h al camp mu-
nicipal de Font Freda contra el

>> El nou equip s’ha reforçat amb el base Joaquín Pérez Alarcón i jugadors del sènior B

LLUÍS MALDONADO

El CD Montcada debuta amb
una derrota per la mínima a l’Escala

El Valentine Montcada  va caure
derrotat per 74 a 67 contra
l’Hospitalet el 17 de setembre, i
per tant no jugarà la final de la
Lliga Catalana EBA de bàsquet.
És el segon any consecutiu que
l’equip es queda a les portes de la
final. Els montcadencs han fet un
inici de temporada irregular.. Ara,
però, s’hauran de centrar en el de-
but a la lliga el 21 de setembre a
casa contra el Llíria. L’equip ha
perdut el referent a pista de Maiol
Cisteró i ha apostat per comen-
çar a cedir el protagonisme als
més joves. «Hem fet un canvi
que a la llarga  serà positiu,
amb un joc més vistós i més
ràpid», assegura el tècnic, Ferran
Anguera. La prioritat continua
sent l’adaptació de les noves
incorporacions «que ens
permeti afrontar la lliga amb
garanties», comenta el tècnic.

Lliga diferent. Aquesta nova
lliga serà totalment diferent a la
d’altres anys. El Valentine està
enquadrat en el grup C. La mei-
tat d’equips són del País Valencià
i Múrcia. “Abans tots els
equips catalans ens conei-
xíem molt bé, ara, podrem
tenir algunes sorpreses” ,
afegeix Anguera. El capità de

>> Bàsquet. Lliga EBA l’adéu

MAIOL CISTERÓ FITXA
PEL MANRESA D’ACB

El Valentine femení s’estrena
el 28 de setembre a Segona

El Valentine Montcada femení
s’estrenarà a la Segona Estatal
el proper 27 de setembre con-
tra l’Olot a la pista coberta
amb l’objectiu de l’ascens . El
club va unificar al juliol els dos
sèniors i va decidir mantenir
l’equip unificat a la Segona Es-
tatal, categoria aconseguida
l’any passat pel sènior B, i
desfer el sènior A que jugava

Després de cinc tempora-
des jugant al Valentine
Montcada d’EBA, el base
Maiol Cisteró, de 28 anys,
tornarà a jugar a l’ACB de
la mà de Ricard Casas, un
entrenador que el coneix bé,
ja que van coincidir dues
temporades a Montcada.
Cisteró es perfila com a se-
gon base de l’equip, després
de la baixa de Jesús Lázaro.
Cisteró s’ha compromès
amb l’entitat manresana per
un any, tot i que havia reno-
vat a Montcada també per
un any. El Montcada no ha
posat cap entrebanc per fer
realitat el desig del jugador.
Cisteró ha assegurat sentir-
se “il·lusionat per fer rea-
litat el somni d’arribar a un
gran equip d’ACB”,  Maiol
ha agraït el suport de l’afició
i del club durant tots aquests
anys, i “espero tornar a
vestir la samarreta del
Montcada més endavant,
n’estic convençut”, asse-
gura. LM

l’equip, Jordi Pons, creu que el
nou grup “serà complicat,
però també és per nosaltres un
alicient, farem equip”, diu Pons
qui reconeix la responsabilitat de
repetir els èxits de la passada tem-
porada. El capità confia en el nou
grup i creu que “farem una
bona temporada”.
La baixa de Maiol Cisteró és la
més significativa de la plantilla
de la temporada passada. La di-
rectiva s’ha vist obligat a fitxar
un nou base, Joaquín Pérez
Alarcón, de 27 anys, amb expe-

riència a la lliga LEB amb el
Cornellà i el Tarragona.  Els qui
tampoc no continuaran a l’equip
és el veterà pívot Carles Ruf  i el
base Sergi Morella. Per reforçar
l’equip, la directiva i el cos tècnic
han decidit pujar al primer equip
el jove pívot de 23 anys, Àngel
Nieto,i l’aler Raúl Ortega, de 22.
El Valentine ha fitxat també José
Miranda, un pívot de 2,05,
provinent del Monzón d’EBA,
qui tindrà també fitxa al sènior
B, però que podrà pujar per
reforar el primer l’equip.

Vilassar. L’objectiu del club és
novament optar aquesta tempo-
rada a lluitar per l’ascens a Pri-
mera Catalana. La primera de-
rrota de la lliga no és ni per al
cos tècnic ni per a la directiva
cap ensopegada. “L’Escala és
un dels favorits per estar entre
els primers”, assegura el vice-
president, Gonzalo Frasnedo, qui
reconeix que a l’equip encara li
falta rodatge, però “ja comença
a mostrar un joc de mentalitat
atacant, jugant molt per les
bandes i d’una forma atracti-
va que farà disfrutar l’afició”,
afirma Frasnedo. A l’Escala es va
desplaçar ja un nodrit grup de
simpatitzants montcadencs que
no van poder assaborir la prime-
ra victòria de la temporada, però
que van tornar satisfets pel bon
joc mostrat.

Reforços d’última hora.

L’equip no va poder comptar
per al debut a la lliga ni amb el

davanter titular Sergio ni amb
Moya, tots dos lesionats, i que
s’espera que puguin estar recu-
perats per als propers partits.
L’equip s’ha reforçat a última
hora amb tres nous jugadors: els
porters Jordi Rico (Horta) i An-
tonio Ríos (Sant Cugat) i el mitja
punta Mejías (Horta). El
Montcada ha donat la baixa a
Toni, porter titular de l’any
passat i busca una cessió per a
Huguet. A aquestes noves incor-
poracions se sumen a les vuit
que el club va tancar a finals de
juliol: Xavi Camara (Cornellà),
Alexis (Horta), Gerardo, Ilzarbe
y Mariano (Can Parellada), Óscar
Hernández (Martinenc), Anto-
nio Moya (Cerdanyola) i Virdis
(Rubí). Els jugadors que con-
tinuen de la passada campanya
que són Toni, Huguet, Adri, Pin-
to Raúl Castillo, Javi Ventas,
Juanele, Tomas, Xavi Ribes,
Sergio, Adriano, David Garcia i
Alberto Bueno.

a la Primera Estatal. El nou
equip, l’integraran 12 jugado-
res, 11 de les quals són de
Montcada. La mitjana d’edat
de la plantilla se situa en els
21,5 anys. Un equip que com-
bina juventut, i l’experiència de
jugadores com Ali, Cris, Mar-
ta Mira i Carol que ja saben el
que és aconseguir l’ascens de
categoria. LM

Alberto Losada del CC Montcada,
guanyador sub-23 de la Copa

Generalitat de Grans Clàssiques

El corredor del Club Ciclista
Montcada-Saunier Duval, Alber-
to Losada, és el nou vencedor
de la Copa Generalitat de Grans
Clàssiques en categoria sub-23,
una premi que s’atorga després
dels resultat de les 14  curses
disputades durant la temporada
a Catalunya. Tot i no sumar cap
victòria en competició, Losada
va sumar 142 punts, gràcies a la
seva regularitat. El segon
classificat amb 1438 punts ha
estat l’excorredor del Montcada,
i ara a les files de l’equip Nova
Gestió-200, Isaac Escolà, que
aquest any s’ha proclamat doble
campió d’Espanya de fons en
carretera i persecució olímpica.
El tercer de la competició ha
estat un altre excorredor del
Montcada, Alberto Rodríguez,
que ara corre al conjunt Once-
Eroski.

Cursa a Astúries. Alberto
Losada va tornar a demostrar a

lluís maldonado
redacció

>>El jove Alberto Losada

ARXIU

Astúries els passats 12, 13 i 14
de setembre que és una de les
gran promeses del Montcada-
Saunier Duval. El jove corredor
va ocupar la sisena posició en la
general de la Volta Ciclista a la
Muntanya Central d’Astúries per
a corredors Elit i sub-23. El CC
Montcada Saunier Duval va que-
dar sisè en la general per equips.
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>> Ciclisme. Resistència a Malgrat de Mar

Action i Bicicletes Poblet fan
un bon paper a les 24h de BTT

Els dos equips montcadencs
(Action i Bicicletes Poblet) que
van participar a les 24 hores de
resistència de bicicletes tot ter-
reny (BTT) disputat a final d’a-
gost a Malgrat de Mar, al Ma-
resme, van aconseguir un bons
resultats. Totes dues esquadres
van participar amb dos equips.
En categoria de relleus de dos
corredors, la parella formada per
Edu i Víctor de l’Action van
aconseguir el tercer lloc en la
seva categoria, i van ser desens
de la general. Per equips de
relleus de quatre, el grup de l’Ac-
tion format per Joan Vicente,

Del Rio obté una medalla d’or
i dues de plata en tirc amb arc

FOTOS: MANUEL GALLART

>> Vilana a la triatló mundial

Jesús del Rio, bomber de
professió i únic participant de
Montcada a la desena edició dels
Jocs Mundials de Policies i
Bombers que es van fer a Barce-
lona a finals de juliol, va obtenir
una medalla d’or i dues de plata a
les proves de tir amb arc. Del Río
es va fer amb l’or en la modalitat
de round 900, de llençament a
diana des de distàncies de 60, 50
i 40 metres. Les dues plates les
va aconseguir en la prova de
recorregut de bosc  o 3D, dispu-
tada a les instal·lacions del Club
de Tir amb Arc Can Piqué de
Montcada, al qual pertany, i en
recorregut de camp, que es va fer
al castell de Monjuïc.

Èxit del Club Can Piqué.
El montcadenc va obtenir la
segona màxima puntuació en la
modalitat d’arc tradicional,
darrera de Francisco Barranco,
també soci del Can Piqué, que va
aconseguir la medalla d’or. Un
altre soci, Javier de la Fuente, es
va endur la medalla de bronze en
la modalitat d’estil lliure amb
visor.Del Río va expressar la seva
gran satisfacció pels èxits, “tot i
la petita frustració final de
quedar-me a un pas d’acon-

>>Jocs Mundials de Policies i Bombers

lluís maldonado
redacció

seguir dos ors més”, i sobretot,
va destacar el bon ambient a les
competicions. A la prova celebra-
da a Montcada van prendre part
un total de 36 arquers de 10
nacionalitats. Els participants van
fer un recorregut de 3,5
quilòmetres a través del bosc,
amb 28 dianes amb reproduc-
cions d’animals. Del Río ja va
quedar al novembre del 2002 pri-
mer en la modalitat d’arc recorbat
a les Olimpíades de Bombers i
Policies que es vam disputar a
Nova Zelanda (Austràlia). El
montcadenc té previst participar
el 20 i 21 de setembre al
Campionat d’Espanya de 3D, a
Madrid. El 28 de setembre el
Club de Tirc amb Arc de Can
Piqué acollirà una prova del Cam-
pionat de Catalunya en 2D i 3D. >> Del Rio  amb les tres medalles

>> Els tres bombers del Club de Can Piqué, Del Rio, Barrero i de la Fuente

lluís maldonado
redacció

>>L’equip de Poblet format per Busquets, Sanvitoriano, Gutiérrez i Roca

>> Automobilisme. 24h de Montmeló

Montcada Motor confia acabar

la prova entre els 25 primers

lluís maldonado
redacció

Per primer cop en els darrers
quatre anys, només un equip
montcadenc prendrà la sortida
en les 24 hores de resistència
automobilística que es disputa-
ran del 19 al 21 de setembre al
Circuit de Catalunya. Montcada
Motor Sport serà l’únic equip
local que participarà en la prova
amb un Seat Ibiza 2.000 16V i
amb novetats de pilots. Lluís
Mas, corredor del campionat de
Catalunya de Rallis, Quim Inglés
i el montcadenc Dani Codana
formaran el trio de pilots.
L’escuderia confia quedar entre
els 25 primers classificats de la
cursa, ja que ha introduït

millores i ha augmentat la
potència del vehicle.

Claus de la carrera. L’any
passat els montcadencs van ocu-
par el lloc 39. El director de
l’escuderia, Dani Codana, creu
que l’important és “anar a poc
a poc, amb molta paciència i
marcar sempre un ritme
constant”, sobretot a la nit,
“que és quan els cotxes
comencen a notar l’esforç del
dia”. Aquesta serà la sisena
vegada que Montcada Motor
Sport prendrà part a les 24 hores
d’automobilisme. A la cursa,
s’arriben a fer prop de 300 voltes
al circuit i es recorren més de
3.000 quilòmetres.

ARXIU

MONTCADA MOTOR SPORT

Albert, Martin i Pau va obtenir
el quart lloc de la general. Vicen-
te ha destacat la gran participació
d’equips en aquesta darrera
edició que ha batut el rècord
d’incrits, amb més de 70 equips.

Èxit individual. També cal
destacar el quart lloc aconseguit
en categoria individual del corre-
dor de Bicicletes Poblet, David
Vilana. En la modalitat de relleus
amb quatre competidors, també
van participar l’equip de
Bicicletes Poblet integrat per
Albert Busquets, Alfredo
Sanvitoriano, Xavi Gutiérrez i
Josep Roca, que va quedar en el
lloc 24 i va donar 96 voltes. >> L’equip està format per 22 persones

La cursa se celebra entre el 19 i el 21 de setembre

Suspès el primer
partit del Sant

Joan al minut 70

>> Futbol. 2a Regional

El partit que significativa l’es-
trena del Sant Joan Atlètic a la
lliga contra el Molletense el pas-
sat 14 de setembre no va poder
acabar amb normalitat. L’àrbitre
va decidir al minut 70 suspendre
el joc per la tensió que es vivia al
camp municipal de Can Sant Joan
entre jugadors i alguns aficionats.
Tot i que no es va produir cap
incident, el col·legiat va aturar el
partit en contra de la voluntat dels
jugadors. El resultat en aquell
moment era d’1- 2, favorable al
Molletense. Ara s’haurà
d’esperar a saber quan el juguen
els minuts restants.
El Sant Joan es presentarà
oficialment a l’afició el proper 28
de setembre amb el nou patro-
cinador, Vitelcom, coincidint
amb el partit contra el Montmeló.
El diumenge 21, però, els
montcadencs es desplaçen al
camp del Caldes de Montbui.
L’equip s’ha reforçat amb
jugadors del juvenil del CD
Montcada. El club, però, ha vist
com homes importants com
Àlex o Isi marxaven a La Lla-
gosta. El president, Eugenio Sán-
chez, creu que la plantilla té més
qualitat que la de l’any passat. LM
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més esp�����rts
Comença la competició de bàsquet

Quatre clubs jugaran en competicions de

diferents categories masculines i femenines

� �

setembre 2003especial informatiu dels equips base de l’esport local

� Deu equips formaran
la base del Vitelcom
Montcada P. 30

�  CD Montcada i EF Can
Sant Joan mantenen la
categoria     P. 29

� La Salle d’handbol ha
augmentat el número de
jugadors aquest any P. 29

� Obertes les inscripcions
per a l’esport escolar fins
al dia 29       P. 31

Silvia Díaz

els més destacats�
SILVIA DÍAZJugadores de La Salle

jugaran el Campionat
de Catalunya
El cadet femení va iniciar el 14 de
setembre a Mataró la seva carrera
a la Copa Catalunya. El conjunt
entrenat per Beni López va perdre
per 58 a 36. Les montcadenques
necessiten adaptar-se físicament i
mentalment a la nova competició.
Aquest cap de setmana juguen a
casa

CB Montcada

Deu equips de base, dos equips més que
l’any passat, són amb els que compta el
CB Montcada aquesta temporada. Un any
més, el club combina l’aprenentatge dels
infants, a les categories inferiors, amb
l’alta competició. Els joves més grans es
troben, majoritàriament, al Campionat de
Catalunya. És el cas de l’equip cadet mas-

>>Entrenaments del CB Elvira Cuyàs i el CB Montcada

FOTOS: SILVIA DÍAZ

La major part ha aconseguit augmentar el nombre

d’equips per a aquesta temporada

culí i el júnior A. El Júnior B participa
aquest any en una nova competició, la
Copa de Catalunya B. La resta d’equips es
troba a les categories de promoció i són el
Premini masculí, el Mini femení, el
Preinfantil femení, el Júnior femení i un de
nou, un Premini mixt. La lliga va començar
el dia 14 per als equips que es troben a
campionats nacionals. El cadet va perdre
contra el Sant Gabriel A i el Júnior A també
va caure derrotat contra el Solsona (vegeu
els resultats a la pàgina 31).

Bàsquet La Salle

L’equip cadet femení de La Salle competeix
aquest any al Campionat de Catalunya. El
club, després de la bona temporada
passada de les noies, que jugaven a
infantil, va sol·licitar una plaça a la
Federació Catalana de Bàsquet en aquesta
competició. “No és fàcil accedir al

Campionat de Catalunya, la Fe-

deració escull els equips participants

estudiant la trajectòria i els mèrits

aconseguits durant una temporada.

La bona ratxa de l’any passat de

l’infantil femení”, explica el coordi-
nador de la base, Beni López. Així, el
Cadet femení A competeix a la categoria
nacional, a Preferent, que també ha
començat la competició oficial. Diumenge
14, a les 9 del matí, va tenir lloc el seu primer
partit de lliga contra el Mataró, en què les
montcadenques van perdre per 58 a 36. A
banda del Cadet, el club compta també
aquest any amb un Cadet femení B, de
primer any, un cadet masculí i un preinfantil
masculí. Tots tres es troben a la fase de
promoció i“es troben en un bon mo-

ment quant a jugadors, hem format

els conjunts sense cap problema i, és

més, sabem que d’aquí a unes

setmanes es podrien incorporar a les

nostres files alguns jugadors més

provinents d’altres equips”. La lliga per
als equips de promoció començarà a
principis d’octubre.

CB Elvira Cuyàs

Amb set equips de base federats i dos que
participaran a l’esport escolar, el CB Elvira

Cuyàs començarà la temporada a principis
d’octubre, mantenint la seva filosofia, ser
un club on els nens aprenguin a jugar a
bàsquet, no a competir. Tots els equips
jugaran aquest any a la categoria de
promoció. El club compta aquest any a la
base federada amb dos equips menys que
la temporada passada; desapareixen el
pre-mini masculí i el mini femení. Els
equips que competiran aquest any són el
mini masculí, un preinfantil femení, un
infantil femení, un cadet masculí, dos
júniors masculins, A i B, i un sots 21
femení.

CEB Can Sant Joan

L’escola de bàsquet de Can Sant Joan
incorpora un equip de base aquest any, un
Preinfantil masculí, que comptarà amb els
jugadors més joves de l’entitat. El
Preinfantil femení de l’any passat ara és
infantil i el Júnior, sots 21. Amb aquest
darrer equip el club vol assolir llocs a la
meitat de la taula, ja que, segons els
responsables de l’entitat, “tenim un bon

equip i la temporada passada, malgrat

que la Federació va oblidar-se de

nosaltres a meitat de temporada i no

ens va adjudicar cap lloc a la segona

fase, vam demostrar que tenim

possibilitats d’aconseguir bones

posicions”.
L’equip sots 21 el formen els jugadors que
l’any passat eren júniors, uns joves, però,
que jugaven gairebé sempre amb el primer
equip, que tenia pocs jugadors. A més,
aquest any el Can Sant Joan no ha format
equip sènior.
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La temporada
s’inicia el 28 de

setembre
Molts prebenjamins per al CD Montcada�

FUTBOL�

CD Montcada

La pretemporada al CD Montcada ha

començat amb un allau de nens per jugar

a l’equip prebenjamí que el club no

esperava. El vicepresident de l’entitat,

Gonzalo Frasnedo, explica que, “de mo-

ment, tots els petits estan entrenant,

perquè primer volem saber si els

agrada realment el futbol. Però han

vingut molts nens i estem pensant

crear dos equips”. Una situació similar

es viu a la categoria infantil. El club compta

a hores d’ara amb un equip A, que jugarà

a primera divisió, “però per confeccionar

un B, que jugui a segona, encara

necessitem aconseguir uns 5 jugadors

més. És a dir, tenim molts per a l’equip

A, però no arribem encara a una xifra

que ens permeti fer un segon equip”.

Els responsables del club han repartit fulls

informatius per atraure possibles nous

jugadors al Montcada. La presentació oficial

de tots els equips està prevista per al

diumenge 5 d’octubre, però els equips que

estan a primera divisió, l’Infantil A i el

Cadet, començaran a competir el 28 de

setembre. La resta d’equips de base amb

què compta el Montcada per a aquest any

són el benjamí, l’aleví i el juvenil.

Dues novetats destaquen aquesta tem-

porada. La primera ja és visible. Els ju-

gadors lluiran un verd més fosc a les seves

samarretes. L’altra és la incorporació d’un

entrenador per als porters, per als de l’escola

i també per al primer equip. Es tracta de

José Buendía, qui ha estat entrenador a la

Gramanet i al Singuerlin. Frasnedo

considera que “els porters han de tenir

un entrenament específic, perquè el

seu paper és molt diferent al de la resta

de jugadors”. Buendía s’incorpora al club

al llarg d’aquesta setmana. Tots els equips

de base van començar a disputar partits

amistosos el primer cap de setmana de

setembre. L’aleví va vèncer la Penya

Anguera de Barcelona, per 5 a 2, l’Infantil

B va perdre davant el Martorelles per 0 a 1

i el Cadet va guanyar per 5 a 2 també contra

el Martorelles. El cap de setmana del 13 i 14

de setembre també es van disputar partits

amistosos. Els alevins van guanyar el

torneig de Festa Major de Martorelles, els

benjamins van golejar la Muntanyesa per

7 a 0, els prebenjamins van empatar a 2

davant el Ripollet i els cadets van guanyar

la Penya Anguera per 4 a 1. Per la seva

banda, el juvenil va vèncer també la Penya

Anguera per 2 a 1.

EF Can Sant Joan

Un partit amistós de l’Aleví, el dia 6, i un

altre del femení, l’11, han donat el tret de

sortida a la temporada per la base de la

Penya Blaugrana de Montcada, que

La base dels veterans de l’handbol de

Montcada estrena una nova coordinadora,

Esther González, que prové de l’equip de

La Llagosta. El club s’ha proposat ampliar

els equips per a aquesta nova temporada i

podria comptar amb dos equips alevins

masculins i un benjamí masculí. Tots tres

jugarien la lliga escolar del Consell Comarcal

del Vallès Oriental, junt amb l’equip infantil

femení que ha pogut formar el club, després

que el de l’any passat hagi passat a cadet.

Aquesta darrera formació disputarà la Lliga

Catalana. El juvenil masculí de La Salle

també competirà en aquesta lliga. El cadet

masculí competirà a segona divisió nacional.

El gerent del club, Josep Maresma, ha

manifestat que la voluntat és tornar a

col·locar a l’Handbol La Salle com una de

les entitats més importants de Montcada i

recuperar jugadors. “Hem patit una

davallada d’infants interessats en aquest

esport i estem intentant recuperar-los”.

De moment, Maresma afirma que “l’equip

de La Llagosta s’ha desfet i molts

infants, entrenats per la nostra nova

coordinadora, s’han mostrat receptius

a venir a jugar a Montcada perquè

estan molt satisfets amb la feina de

l’Esther González”. L’equip juvenil i el

segon equip van disputar un partit amistós

el passat 7 de setembre al Pavelló Municipal

de Montcada i el dia 20 els equips de base

disputaran un torneig a l’escola.

HANDBOL�

Objectiu: recuperar
jugadors

Poques novetats
al CD Montcada

Poques novetats a la secció de futbol sala

del CD Montcada. El club repeteix el

mateix nombre d’equips de la temporada

passada, un infantil, un cadet i un juvenil.

Tots tres conjunts competiran a segona

divisió, una categoria que aquest any tindrà

un atractiu especial, perquè hi haurà derbi

local . El CD Montcada es veurà les cares

amb els equips de segona del Vitelcom

Montcada a les categories infantil i juvenil,

ja que coincideixen en el mateix grup.

D’altra banda, el coordinador del CD

Montcada, Salvador Lavilla, ha avançat

que “el club està pensant introduir un

coordinador tècnic, però encara no

està del tot confirmat”. La lliga

començarà a principis d’octubre.

� FUTBOL SALA

L’EF Can Sant Joan competeix a totes les categories�

estrena nou president,  José Hernández.

Els alevins van golejar el Jabac de Terrassa

en aquest encontre. El primer partit de

lliga dels alevins serà el 28 de setembre

contra el Guinardó-Sagrada Família. El

club manté un any més un equip a cada

categoria, tots a segona divisió, a excepció

de l’aleví A, que juga de nou a primera.

Així, el Can Sant Joan comptarà,

inicialment, amb un prebenjamí, un

benjamí, un aleví, infantil, cadet, juvenil

i femení, encara que existeix la possibilitat

d’ampliar amb una altra formació aleví i

una altra d’infantil. Tot això dependrà

del resultat del procés d’inscripció, que

va començar a principi de setembre i que

està a punt de tancar-se.

Els responsables del club han fet de nou

una crida perquè els nens i nenes de

Montcada vagin a jugar amb ells, però

per aquesta ocasió el missatge va adreçat

especialment a reforçar l’equip femení.

El club compta amb poques noies. La

temporada passada el club ja tenia les

jugadores justes per poder disputar els

partits. Francisco Romero, un dels

responsables del club, ha explicat que

“ens hem de donar a conèixer entre

poblacions properes. Hi ha moltes

joves que volen jugar a futbol i no

saben que a Montcada existeix un

equip femení federat”. De moment, el

club compta amb aproximadament una

desena de jugadores, un número

insuficient perquè “constantment es

produeixen baixes”. Malgrat comptar

amb poques jugadores, el club va inscriure

el femení a la Federació des del primer

moment. “Crec que serem capaços

d’acabar la lliga”, conclou Romero.

>>A dalt, Infantil B del CD Montcada. A baix, aleví de l’EF Can Sant Joan

SILVIA DÍAZ

>>Partit de pretemporada entre el Júnior
i el Sènior B

SILVIA DÍAZ
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més esp�rts

L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria

El juvenil jugarà en una nova competició

de la lliga nacional

� �

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL SALA MONTCADA�

El club presidit per Eusebio Carrero incorpora molts

canvis a la base. Els vestidors del Pavelló Miquel Poblet

es quedaran petits per acollir la quantitat d’infants que el

club mourà durant aquesta temporada. El Montcada ha

doblat el nombre de conjunts i cada categoria comptarà

amb dos equips, un de primer any, de formació dels

jugadors, i un de segon, on els infants competiran per

assolir els millors resultats. Tots els equips de base, el

sènior B i el primer equip, junt amb l’equip tècnic, es van

presentar oficialment davant l’afició i les autoritats

municipals el passat 14 de setembre, al Pavelló Miquel

Poblet. Precisament, l’augment dels nens a la base ha

provocat una de les novetats de la temporada, els espais

d’entrenament. El Vitelcom Montcada disposarà d’hores

d’entrenament al Pavelló Miquel Poblet, la pista coberta,

la de Can Cuiàs i l’escola Elvira Cuyàs.

L’equip tècnic està reforçat

Per a aquesta temporada, el club ha incorporat  la figura

del director general del futbol base, que serà Jorge

Comas, qui, a més, comptarà amb altres dos coor-

dinadors, José Andrés, responsable de formació dels més

petits, i Robert Pluvins, coordinador dels cadets, juvenils

i dels jugadors sèniors. El director general  ha explicat

que, per a la base, el club ha incorporat un fisioterapeuta

i un preparador físic. “El nostre objectiu és que la base

tingui personalitat pròpia i no sigui un complement

del primer equip. Estem fent un gran esforç

econòmic i humà perquè això sigui així”, explica

Comas. I, a més dels canvis a l’organigrama del club, el

Vitelcom ha adquirit un local a pocs metres del Pavelló

Miquel Poblet.

Tots els equips a Preferent

Els equips A de cada categoria es troben a la màxima

divisió, a Preferent, i aquest any lluitaran per matenir-la.

Segons Jorge Comas, “volem que l’equip A de cada

categoria quedi entre els tres primers llocs de la

classificació quan acabi la lliga. Un altre objectiu

que tenim és que almenys un jugador de cada equip

pugui formar part de la Selecció Catalana de cada

categoria”. La finalitat de l’equip B de cada categoria

serà formar jugadors perquè l’any següent puguin ser

competitius i juguin per buscar els millors resultats. Qui

competirà a una divisió diferent a les de la resta de

categories serà l’equip juvenil. La Lliga Nacional de

Futbol Sala ha creat una nova lliga nacional, una competició

que presenta clubs de Catalunya, Llevant i Aragó. En

principi, el Montcada no estava inclòs en aquesta lliga,

però ha adquirit els drets de la Penya Blaugrana Gramanet

3000. Segons el director general de la base, Jorge Comas,

“la negociació per adquirir l’equip no ha estat fàcil

perquè també hi estaven interessats el Miró Martorell

i La Unió de Gramanet”. Segons Comas “aquesta nova

competició està de proves, és el primer any que es

posa en marxa, però es preveu que es disputarà un

campionat d’Espanya i una Copa del Rei”. El Vitelcom

encara està buscant alguns jugadors per reforçar equips,

com ara el benjamí B.
Equip Juvenil A Equip Juvenil B

Equip Benjamí A Equip Benjamí B

Equip Aleví A Equip Aleví B

Equip Infantil A Equip Infantil B

Equip Cadet A Equip Cadet B

FOTOS: SILVIA DÍAZ

La base estrena organigrama amb

un director general i dos coordinadors

L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria
L’augment de jugadors permet
crear dos equips per categoria
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Cadet Femení (Jornada 1)
Fase Prèvia. C. Catalunya.

Preferent B. Grup 3

UE Mataró - La Salle Mont. 58-36

Reus Ploms - CB Celoni      53-52

Minguella - S. Gabriel Vilad. 43-72

� ESPORT ESCOLAR

Aquesta primera setmana de
curs, el CDEM i les AMPAS de
les escoles estan tornant a
repartir a tots els centres escolars
un full de preinscripció per a
tots aquells alumnes que vulguin
practicar jocs escolars aquesta
temporada 2003-2004. És el
segon cop que enguany els nens
tindran a les seves mans aquest
imprès, ja que al juny es va
repartir un primer per tal que els
organitzadors de l’esport
comencessin a conèixer la quan-
titat d’infants que practicaran
esport escolar aquest any i a
formar grups. D’aquesta primera
crida, segons la coordinadora de
l’esport escolar de Montcada,
Susana Moreno, “hi ha hagut

bons resultats a iniciació

esportiva, amb 60 infants ja

inscrits. El multiesport de

primària també ha funcionat,

però a secundària la resposta

ha estat pràcticament nul·la”.
Una de les novetats més des-
tacades de l’esport escolar aquest
curs és la posada en marxa del
multiesport, una modalitat
adreçada als alumnes de primer
i segon d’ESO. Els inscrits
practicaran un esport diferent
cada trimestre, futbol, bàsquet i
handbol. De moment, amb el
resultat de les preinscripcions
de juny, el CDEM podria comp-
tar amb 4 equips de multiesport
per aquesta temporada. La
majoria dels col·legis han ac-
ceptat que l’oferta esportiva sigui
comuna, a excepció de l’escola
El Viver, que compta amb un

programa esportiu escolar propi.
El CEIP El Turó ha decidit
participar aquest any a la lliga
escolar.

Augment del preu

de les activitats

Els pares dels alumnes s’han
trobat amb què la quota per
practicar esport aquest any és
més alta que altres cursos, es-
pecialment a la iniciació espor-
tiva, per als més petits, que té un
preu de 80 euros. Per infantil i
secundària el cost és de 48 euros,
perquè aquesta fase escolar rep
una subvenció de l’Ajuntament.
El preu serà el mateix per a totes
les escoles, a excepció del Viver,
que continuarà oferint gratuï-
tament l’esport escolar i amb
monitors voluntaris propis.
Susana Moreno explica que “per

aquest any volem comptar

amb monitors especialitzats,

llicenciats o estudiants

d’INEF o especialistes en al-

guna modalitat esportiva.

Volem que professionals for-

min als nostres nens”. Els mo-
nitors seran tècnics però la coor-
dinadora no oblida la impor-
tància dels voluntaris: “Conti-

nuem necessitant gent a les

AMPAS de les escoles per

coordinador l’esport”. De mo-
ment, Moreno ha informat que
compta amb una desena de mo-
nitors, però bàsicament per
cobrir la primària. Per secundària
“ens posarem en contacte

amb l’IES Gallecs, a Mollet,

on es cursa el cicle formatiu

d’activitats esportives, per

oferir-los la possibilitat que

El CDEM inicia les preinscripcions
a l’esport escolar per al 2003-3004

Bàsquet

Cadet Masculí (Jornada 1)
Fase Prèvia. C. Catalunya

Preferent B. Grup 4

CB MONTCADA

Sant Gabriel - CB Montcada 74-40

ADE Fuster - JAC Sants    50-102

CE IPSI A - AE Minguella  60-68

Júnior Masculí (Jornada 1)
Fase Prèvia.C. Catalunya.

Preferent B. Grup 4

Solsona - CB Montcada   103-100

Lima Horta - Grup Barna    93-71

AB Esplugas - AE l’Hospitalet A  a.

LA SALLE

més esp�rts

>>El korfbal és l’únic esport que es practicava a Secundària l’any passat

SILVIA DÍAZ

Equip Partits Punts
1 JAC Sants 1 2

2 AE Minguella 1 2
3 CB Sant Gabriel 1 2

5 CB Montcada 1 1

Equip Partits Punts
1 UE Lima Horta 1 2

2 CB Solsona 1 2
3 CB Montcada 1 1

4 CB Grup Barna 1 1

Equip Partits Punts
1 UE Sant Gabriel 1 2

2 UE Mataró 1 2
3 CN Reus Ploms 1 2

5 La Salle Montcada 1 1

� RESULTATS I

CLASSIFICACIONS

SILVIA DÍAZ

alumnes en pràctiques siguin

els entrenadors a Montcada”.

El periode d’inscripcions acaba el 29 de

setembre

�

Està previst iniciar les activitats esportives

el proper 6 d’octubre

�
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La memòria sense treva. Així es titula el seu darrer
poemari, que és, com tota la seva obra poètica, un compendi de
la desolació que de vegades és l’existència i la passió que em-
peny irremeiablement els éssers humans a aferrar-se a la vida.
És un dels crítics literaris més prestigiosos d’Espanya, un poeta
inclassificable generacionalment, narrador arriscat i original que
retorna constantment al passat per explicar-se el present. Des
de fa gairebé 40 anys viu a Londres, on és catedràtic de literatu-
ra espanyola i hispanoamericana a la Universitat de Westminster.
Són molts els paisatges que defineixen el seu món: El Masnou,
Londres, Gènova, Altea i, a la seva manera, Montcada, on va
residir uns anys amb el seu oncle, l’escriptor i crític literari Juan
Ramón Masoliver. A més de la seva obra assagística i narrativa,
la seva producció poètica es troba a Poesia reunida (Acantilado).

“Vaig arribar a Vallençana
fugint del franquisme”

De Montcada

recordo, sobretot,

la meravellosa

solitud de

Vallençana

Impossible

mitificar el

Mediterrani i el

seu entorn vivint

la seva

putrefacció

�

LAURA GRAU

�Vostè va viure a Montcada,
a Vallençana, per  circums-
tàncies molt concretes.
Hi ha una etapa, podríem dir,
mítica, de Vallençana i de Reixac:
allà estiuejava la part més o
menys rica de la meva família i
de tant en tant els anàvem a vi-
sitar. Jo, que venia d’un poble del
Maresme, d’un poble de veritat,
em sentia fascinat per aquells
cosins tan refinats, per aquelles
finques amb pèrgola i sense
tennis; per aquella absència de
mar en un paisatge
de pins. Ja d’adoles-
cent, escapant de les
possibles represàlies
de la policia fran-
quista, la meva famí-
lia va suggerir que jo
em refugiés a casa
del meu oncle Juan
Ramón Masoliver.
Era l’etapa de la
meva formació in-
tel·lectual i em va
salvar de les misèries
de la universitat, a
més de trobar l’afec-
te que necessitava.
�Viu a Londres,
però el seu pai-
satge mític és El
Masnou.
El meu paisatge
mític és el Medi-
terrani (El Masnou,
Gènova, Altea) i el seu substrat
és El Masnou perquè la infante-
sa és el gran espai dels mites: els
jocs, el descobriment de l’amis-

tat, del sexe, del català parlat al
carrer quan aquesta llengua era
prohibida a l’escola, de la màgia
i de la por. Va ser El Masnou i
podria haver estat qualsevol altre
espai, tot i que és veritat que al
Masnou hi ha una font de tresors
que difícilment podria haver
trobat en un altre lloc. Encara
avui, lluny de la infantesa,
m’acompanya aquesta màgia.
�Com recorda Montcada?
Tinc un enorme afecte per les
botigues a què jo anava a com-

prar, pels amics del
meu oncle que en
certa mesura van
ser també meus.
Recordo especial-
ment a Àngel i
Lluís Relat, a Moi-
sés Vilalta, a Joan
Capella, a Xavier
Fàbregas, a l’es-
querp i encantador
pare de Miquel Po-
blet, a la família
Piqué; i a la filla de
l’amo d’una saba-
teria que possible-
ment no se’n re-
corda de mi ni jo la
reconeixeria avui.
Recordo els meus
viatges freqüents, i
la meravellosa so-
litud dels boscos
de Vallençana. I les

celebracions del Premio de la
Crítica que terminaven estrepi-
tosament a El Cactus.
�A la seva poesia la me-

mòria, la mort i l’erotisme
tenen un pes important. Així
es pot definir?
Exactament així. Cal afegir la
infantesa, els paisatges, l’ànsia de
bellesa i la desolació: el cos, els
sentiments, l’esperit, la paraula
sagrada i la desacralitzada.
�Les novel·les Retiro lo es-
crito, Beatriz Miami i La puer-
ta del inglés, es podrien con-
siderar les seves memòries.
Les meves veritables memòries
són a la poesia. A la prosa hi ha
manipulació i ficcionalització de
les memòries. Una ficciona-
lització que es radicalitza als
contes de La sombra del triángulo.
�A La puerta del inglés  fa
un divertit retrat de la
societat literària espanyola.
Va tenir algun problema?
És un retrat de la societat lite-
rària madrilenya, cor del  centra-
lisme i del poder oficial. Com
que tot el que dic és veritat, estic
protegit. Els veritables proble-
mes tenen poc a veure amb les
anècdotes de la societat literària.
I és la part més divertida però
també la més anecdòtica.
�Com es relaciona amb el
món intel·lectual d’aquí?
Mantinc un estret contacte amb
tot el que es produeix a Espanya
i a Catalunya. Els autors cada
vegada m’interessen menys, en-
cara que tinc molt bons amics.
La distància ha estat la meva
protecció com a crític, i la meva
font d’inspiració com a creador.
Impossible mitificar el Medi-

   Poeta, narrador i crític literari
Juan Antonio MasoliverJuan Antonio Masoliver

terrani vivint la putrefacció pro-
gressiva del Mediterrani. Lon-
dres només m’ha suposat con-
venients destacables. Visc sense
conflictes l’esquizofrènia de les

meves dues vides: allò que he
estat a El Masnou, a Barcelona,
a Montcada, a Gènova o a Garda
i el seu Llac i el que he anat
essent i sóc a Anglaterra.


