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Fins al 15 d’octubre la població de risc es pot vacunar sense concertar cita. Pàgina 3

LLUÍS MALDONADO

>>  Adimir aplega 200
persones en la festa de
les associacions de
discapacitats del Vallès
P.14

>>  El percentatge
d’ocupació de les zones
blaves se situa en una
mitjana del 43%  P. 10

El CAP preveu vacunar
més de 4.000 persones
en la campanya de la grip

>>  El Ple aprova l’inici
d’actuacions per modifi-
car el PGM al Bosc d’en
Vilaró P. 6

L’acumulació de cartrons comercials, un problema a resoldre . P. 4

Aposta municipal per implementar
els contenidors soterrats a la ciutat

El 7 d’octubre

comencen les

matriculacions a

Montcada Aqua

Pàgines 12 i 13

LLUÍS MALDONADO

LAURA GRAU

>> L’escultor Marzo Mart
exposa a l’Auditori fins
al 12 d’octubre P. 22

SÒNIA HERNANDEZ

monogràfic
>> Pàgines especials
dedicades als alumnes
de P3  P. 16-18

>> La nau de reciclatge,
oberta al públic  P. 4
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La temporada dels cursets de
natació per a escoles i particu-
lars s’inicia el 20 d’octubre a la
piscina del carrer Bonavista
amb total normalitat on ja s’ha
instal·lat el globus, a l’espera
que Montcada Aqua obri les
seves portes previsiblement a
mitjan desembre. A partir del
7 d’octubre els interessats a
abonar-se a la instal·lació po-
dran pagar ja la matrícula a les
instal·lacions del carrer Bona-
vista. Els que ho facin abans
del 28 de novembre tindran un
25% de descompte.

SÍLVIA DÍAZ

 >>Montcada Aqua
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El centre pretén arribar al 70% de cobertura entre el col·lectiu de la gent gran que es visita al centre

CAMPANYA CONTRA LA GRIP

laura grau
redacció

El CAP recomana la vacuna a totes
les persones majors de 60 anys

El Centre d’Assistència Primària
(CAP) ja ha posat en marxa la
nova campanya de la grip que
pretén donar cobertura al 70%
de la població a qui va adreçada
principalment la vacuna, la gent
més gran de 60 anys. L’any passat
a l’ambulatori es van vacunar
3.418 persones de les quals
2.461 eren majors de 65 anys.
Enguany l’edat a partir de la qual
es recomana la vacuna, es patei-
xin o no malalties cròniques, és
la de 60. A les dues darreres
campanyes de vacunació es va
donar cobertura al 53% de la
població més gran de 65 anys
atesa al CAP –una xifra total de
4.570. “Fa dos anys que no
augmentem ni baixem de
percentatge i la nostra fita
seria cobrir el 70% del total
d’usuaris més grans de 60
anys”, diu el cap d’infermeria,
Miquel Barbany.

Altres grups de risc. A
banda de la gent gran, la vacuna
també està recomanada per a les
persones que pateixen malalties
cròniques, nens i adolescents que
han estat tractats durant un temps
prolongat amb àcid acetilsalicílic
–aspirina-, les embarassades que
es trobin en el segon o tercer
trimestre i els professionals que
estiguin en contacte amb malalts
de risc. La població de risc pot
acudir al CAP, sense necessitat
de programar-se, tots els dies de
dilluns a divendres al matí (de
10 a 12.30 h) i la tarda (de 16 a
18.30 h). Les vacunes s’admi-
nistraran a la Sala d’Educació
Sanitària a la que es pot accedir
des del carrer per l’entrada on
hi ha la rampa. Fins al 15
d’octubre, data de finalització
de la campanya, a les consultes
també es vacunarà els pacients
programats per altres motius si
són població de risc. “Així
volem evitar que el pacient es
desplaci dues vegades al CAP,
una per visitar-se i una altra
per la vacuna”, explica Barbany.
Per vacunar-se només cal por-
tar la targeta sanitària i el carnet

de vacunació.
vigilància

LAURA GRAU

novetats

‘LA VACUNA ÉS EFICAÇ I ELS RESULTATS SÓN BONS’

entrevista a Miquel Barbany, cap d’infermeria

 >>Miquel Barbany, del CAP

-Hi ha gent que és reàcia
a vacunar-se, tot i ser po-
blació de risc, per conside-
rar que no és prou eficaç
Aquesta resistència pot ser
deguda al fet que molta gent
confón la grip amb el refredat
comú. I hem de tenir present
que la vacuna és contra la grip
no contra els refredats ni els
estats de trencament. Alguns
usuaris venen i et diuen que,
tot i posar-se la vacuna, van
passar l’hivern constipats.
Han de pensar que no van
patir la grip que és una ma-
laltia vírica amb uns símp-
tomes molt diferents.
-També hi ha persones que
desconfien de la vacuna
perquè diuen que el virus
canvia cada any.
En aquests moments la va-
cuna que tenim és eficaç i els

resultats són bons. Les muta-
cions del virus no han estat tan-
tes al llarg de la història i, en
tot cas, els científics sempre
estan preparats per fer una nova
vacuna adequada al nou virus.
-Té efectes secundaris?
Algun efecte pot tenir: una
reacció local, una mica de fe-
brícula els dies després de la
seva administració, però res
important. Paga la pena posar-
se-la si estàs dins la població
de risc. A més, com punt fort
de la nostra campanya, he de
puntualitzar que és molt
accessible i no cal programació
prèvia si la vacuna està indica-
da.
Els malalts crònics que no
poden desplaçar-se al CAP,
què han de fer?
Totes les persones que estan
incloses al Programa de Salut

a casa tenen indicada  la va-
cuna de la grip. L’infermer que
està assignat a la persona es
programarà una visita a domi-
cili per administrar la vacuna.
Si algú es despista i està
fora de termini?
Finalitzat el període, la perso-
na haurà de programar-se una
cita per vacunar-se. LG

Després de finalitzar el pro-
cés d’informatització de la
unitat d’admissions que faci-
lita a l’usuari programar-se les
visites, l’ambulatori de Mont-
cada també està informatit-
zant les consultes de manera
que el mateix metge de cap-
çalera pugui consultar l’expe-
dient de cada pacient i con-
certar-li la propera visita si es
tracta d’una malaltia que re-
quereix seguiment o la reno-
vació de la medicació. Això
evitarà que l’usuari hagi de
tornar a fer cua per demanar
hora al taulell d’admissions o
trucar per telèfon.
D’altra banda, ja ha entrat en
vigor la lliure elecció de metge
de capçalera i ambulatori.
Així un veí de Montcada podrà
escollir si vol ser atés al CAP
de Cerdanyola o de Grano-
llers, si li resulta més còmo-
de, per exemple, per motius
de feina. LG

El CAP recomana la vacuna contra
la grip si:

*Teniu més de 60 anys

*Patiu malalties cròniques

*Heu estat hospitalitzats el darrer any

a causa de malalties cròniques

*Sou nens i adolescents (6 mesos-

18 anys) que heu estat tractats

durant un temps amb àcid

acetilsalicílic

*Us trobeu en el segon o tercer

trimestre de l’embaràs

*Conviviu o esteu en

contacte amb malalts d’alt risc
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L’Ajuntament demana als veïns més conscienciació i participació en la separació dels residus a domicili

REACTIVACIÓ DE LA CAMPANYA MONTCADA I REIXAC, MÉS NETA

pilar abián
redacció

Alcalde: «La propietat del veí no acaba a la porta de
casa; els carrers, les places i els parcs també són seus»

més conscienciació

L’alcalde de Montcada i Reixac,
César Arrizabalaga, va fer una
crida per potenciar la conscien-
ciació mediambiental dels veïns
recordant-los que han de con-
tribuir a mantenir neta la ciutat
perquè és un bé comú: “La pro-
pietat del veí no acaba a la porta
de casa seva; els carrers, les
places i els parcs també són
seus”.
L’edil va reconèixer que el grau
de conscienciació existent a
Europa és molt elevat en com-
paració a Catalunya i que el trac-
tament dels residus és un procés
car que, a la llarga, repercutirà en
les butxaques dels contribuents.
Arrizabalaga també va insistir en
la necessitat que cada veí faci la
selecció de la brossa en el seu
propi domicili. “Aquesta –va dir–
serà la clau perquè l’Ecoparc
sigui efectiu”. El nou equipament
de l’Entitat Metropolitana del Medi
Ambient, en construcció a Can
Cabanyes, entrarà aviat en perío-

de de proves. L’alcalde preveu
que a mitjan del 2004 ja es podrà
anunciar la data de desman-

 >>Presentació dels cartells a la sala de cursos de l’Ajuntament

Com influeix l’incivisme
en el grau de neteja del
municipi?
En un percentatge molt
elevat. La major part dels
problemes de neteja que té
la ciutat són precisament fruit
de l’incivisme d’algunes per-
sones que no s’adonen que,
amb la seva actitud particu-
lar, perjudiquen la resta. Parlo
de comerciants que no estan
conscienciats amb la seva
responsabilitat de recollir el
cartró que generen, de les
empreses que no porten els
seus residus a abocadors
controlats, del veí que deixa
que el seu gos faci les neces-
sitats al carrer, d’aquell que
trenca la branca d’un arbre,
de qui embruta les parets...
Creu que l’administració hi
hauria de destinar més di-
ners?
L’Ajuntament ha fet un esforç
en els últims anys molt impor-
tant. Avui dia el servei de
recollida d’escombraries es
fa tots els dies de l’any. Els
barris es netegen també a
diari i no tres cops per setma-
na com passava abans. Crec
que no és tant un problema
d’inversió com de compromís
per part de la ciutadania.
Rep moltes queixes per
qüestions de neteja?
Són queixes puntuals. La
gent no t’agrairà que la ciutat
estigui neta però et criticarà
si un dia detecta un proble-
ma de brutícia. Però aquí, tor-
no a insistir en el que deia
abans, s’ha de controlar que
l’administració faci el seu
treball, però és necessària la
col·laboració de tots. PA

Juan García,
regidor de Serveis
Municipals pel PSC

PILAR ABIÁN

Els contenidors soterrats substituiran
progressivament els de superfície

Els contenidors soterrats de
brossa orgànica i inorgànica,
paper i vidre instal·lats el passat
mes de maig a 10 punts del
municipi han superat amb nota
el període de prova que va fixar
l’Ajuntament i, per tant, substi-
tuiran a mig termini els de super-
fície. Així ho van anunciar l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), el
president de l’Àrea de Política
Territorial, Alfonso Romo
(PSC), i  el regidor de Serveis
Urbans, Juan García (PSC) en
la roda de premsa que es va fer
el passat 23 de setembre per
donar a conèixer els cartells que,
amb el lema “Contenidors
soterrats. Recicla i fes-ho
bé”, es distribuiran pels oppis –
expositors de mobiliari urbà. El
consistori vol insistir en la cons-
cienciació del veïnat i en la seva
participació en el manteniment
de la ciutat i, per això, ha engegat
la tercera fase de la campanya
iniciada al 2001 amb el missatge
“Fes un gest”.

Experiència positiva.

La instal·lació de contenidors
soterrats, seguint el model d’al-
tres punts de la geografia cata-
lana i espanyola, es va posar en
pràctica la passada primavera
per solucionar bàsicament tres
deficiències que presenten els de
superfície: l’impacte visual, els
olors i l’acumulació de brutícia.
“L’experiència ha estat posi-
tiva”, ha explicat el regidor de
Serveis Municipals, qui també ha
reconegut que no a tots els barris
hi ha hagut la mateixa resposta
ciutadana. En els punts on la
participació ha estat més baixa
o s’ha apreciat un ús incorrecte
dels recipients, ha intervingut
l’Equip Verd format per tres
persones que han fet una tasca
didàctica entre el veïnat. D’altra
banda, durant els primers quatre
mesos de funcionament del nou
sistema s’han detectat deficièn-
cies tècniques que estan en fase
de correcció, com els pedals
d’obertura que s’han de reajus-
tar per garantir que el contenidor

queda ben tancat, i els recipients
per al vidre, que tindran la boca
estreta per evitar que els veïns
introdueixin bosses senceres i
taponin l’entrada. Hi ha, però,
una problemàtica  que continua
pendent, que és la de l’ús dels
contenidors de cartró per part
dels comerços. El regidor de
Medi Ambient, Alfonso Romo,
ha recordat que “els botiguers
han de pagar el seu propi sis-
tema de recollida de cartró i
evitar col·lapsar els conteni-
dors d’ús públic”.
Mentre es resolen aquestes qües-
tions, el consistori aposta deci-
didament per aplicar el sistema
arreu de la localitat. Hi haurà
punts on, per problemes d’espai,
això no serà possible i en aquests
casos, la proposta és introduir a
mig termini la recollida porta a
porta. “Som un municipi pio-
ner en la instal·lació de con-
tenidors soterrats i volem ser-
ho en la recollida a domicili
però, per ser un referent, hem
de fer les coses ben fetes”, va
dir Arrizabalaga.

tellament de la incineradora de
residus sòlids urbans ubicada
al polígon de la Ferreria.PA

 >>Aspecte de la problemàtica que representen els cartrons comercials

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN
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Obre al públic la nova
nau de reciclatge

>> Andròmines estrena espai al costat de la Deixalleria

sònia hernández
la ferreria

 >> A dalt, una òliba i a l’esquerra,

de dalt a baix, mussol, xot i eriçó

FOTOS: ACER

La nau de reciclatge de titularitat
municipal que gestiona Andrò-
mines al polígon de la Ferreria,
va obrir les seves portes al públic
el passat 18 de setembre. Auto-
ritats, associacions i simpatitzants
de l’entitat van assistir a l’acte,
símbol d’una important fita per
a Andròmines, que treballa per a
la integració sòciolaboral. “La
inauguració d’aquesta nau és
un moment històric—va afir-
mar el president de l’entitat,
Sebastià Heredia—fruit de la
feina de molta gent. Ara po-
drem continuar treballant per
al nostre objectiu principal,
que és recuperar persones”.

Etapa de consolidació.

Amb l’habilitació de la nova nau,
construïda en part amb elements
reciclables, Andròmines inicia
una nova etapa, que ha de ser la
de la seva plena consolidació. La
directora, Marisa Gliosca, va
afirmar que la nova nau els per-
metrà encetar projectes previs-
tos amb la Fundació Un sol
món i la Generalitat. “Des
d’aquí –va dir– treballarem

perquè la gent prengui més
consciència en tot allò
relacionat amb la recuperació
de voluminosos, i que es
mentalitzi que el moble que
llença el pot aprofitar una
altra persona”.
Durant l’acte d’inauguració,
l’alcalde, el socialista César Ar-
rizabalaga, va destacar la utilitat
de la tasca realitzada per Andrò-
mines “no només en la recu-
peració i reciclatge de mate-
rials vells, sinó també en la
integració de persones en
situació de risc de marginació
social”. Després dels parla-
ments, l’edil i Heredia van sig-
nar el conveni segons el qual
l’Ajuntament cedeix la instal·la-
ció a Andròmines.
La nau de reciclatge es troba al
costat de la Deixalleria Munici-
pal, que també gestiona Andrò-
mines, la qual cosa contribuirà a
unificar els processos d’ambdós
serveis. Els objectes que arribin
a la Deixalleria en bon estat es
reciclaran i posaran a la venda a
la nau. D’altra banda, la planta
inferior de l’equipament s’utilit-
zarà com a dipòsit municipal de
vehicles.

SÒNIA HERNÁNDEZ

APROFITAR ALLÒ QUE ENCARA ÉS ÚTIL
reciclar per reduir residus

Cada cop generem més residus i el reciclatge
s’apunta com una bona via de sortida per
aprofitar aquells objectes que encara poden
tenir una utilitat. A la nau d’Andròmines es
poden trobar des de mobles a electrodo-
mèstics passant per roba, joguines i estris de
la llar. Els objectes es venen a uns preus
reduïts i els diners que s’obtenen es destinen
a ajudar persones en situació de risc o
marginació. A partir del 6 d’octubre la nau
obrirà matí i tarda, de 9 a 14h i de 16 a 20h, i
els dissabtes, de 10 a 14h. PA  >>Alguns dels objectes que es venen a la nau

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >>L’obertura de la nau va comptar amb una nodrida assistència de públic
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El projecte de planejament s’exposarà al públic per recollir les propostes que puguin fer els veïns

pilar abián
redacció

Primeres actuacions per modificar
el PGM al sector del Bosc d’en Vilaró

SÍLVIA OLIVA

El procés per legalitzar la urba-
nització del Bosc d’en Vilaró,
ubicada en sòl forestal al límit
entre Montcada i Reixac i Ba-
dalona, continua endavant. El
Ple municipal va aprovar el 25
de setembre iniciar les actuacions
preparatòries per modificar el
Pla General Metropolità (PGM)
al sector. L’avanç de planejament
que ha elaborat la Regidoria de
Política Territorial i Urbanisme
per reqüalificar els terrenys com
a sòl urbà es va presentar als veïns
en assemblea el 22 de setembre i
ara s’exposarà al públic perquè
particulars i administracions
puguin fer les al·legacions cor-
responents. El punt va ser
aprovat amb els vots a favor de
l’equip de govern –PSC i CiU– i
el PP. ICV-EUiA es va abstenir i
ERC va votar en contra.

Arguments polítics. La
representant d’ERC, Marta
Aguilar, opina que la legalització
del Bosc d’en Vilaró no es pot
fer en la seva totalitat. “Si bé hi
ha cases construïdes fa més
de tres dècades, d’altres
s’han fet recentment malgrat
la prohibició municipal”, va
dir en acabar la sessió. Els
regidors d’ICV-EUiA, per la
seva banda, van decidir abstenir-
se, tot i estar d’acord amb què
el procés de regularització con-
tinuï endavant. Segons va expli-
car el portaveu del grup, José
Francisco Márquez, la petició
inicial de la coalició passava per
cedir als propietaris l’ús dels
terrenys durant 75 anys. Finalitzat
aquest termini, les cases serien
enderrocades i els solars tor-
narien a ser forestals. La propos-
ta, però, no ha estat tinguda en
compte pel govern local, ni
tampoc per la majoria dels veïns.
Malgrat abstenir-se en la vota-
ció, Márquez va reconèixer que
el seu grup està per la legalit-
zació: “Entenem que s’ha de
solucionar el problema i que
cal evitar que fets com aquest
no es tornin a repetir”. L’al-
calde, el socialista César Arriza-
balaga, va agrair l’abstenció po-

sitiva d’ICV-EUiA i va destacar
la importància de l’aprovació
del punt. “Hem de seguir en-
davant amb un procés que
serà lent però permetrà fi-
nalment resoldre els pro-
blemes que afecten les més
de 200 famílies que viuen a
la urbanització”, va dir.

Aparcaments. Un altre dels
punts aprovats pel Ple va ser la
cessió a Montcada Societat Mu-
nicipal (MSM) d’una quinzena de
places d’aparcament situades
sota la plaça Gaudí, a Montcada
Nova. Segons ha explicat el re-
gidor de Política Territorial, el
socialista Alfonso Romo, un cop
s’hagi constituït el nou Consell
d’Administració de l’empresa
pública, es determinarà quan i
com es gestionaran les places.
“La proposta va en la línia de
treure-les a concurs públic
amb una concessió d’ús per
50 anys”, va avançar Romo.
En l’apartat de l’Àrea Econò-
mica, es van sotmetre a apro-
vació del plenari diversos expe-
dients de modificació de crèdit
motivats per despeses impre-
vistes, com ara el viatge de dues
delegacions municipals a Àguilas
per formalitzar l’agermanament
amb la ciutat murciana o una
desviació del pressupost en
120.000 euros en la construcció
del complex esportiu Montcada
Aqua. ERC va votar en contra
del punt i ICV-EUiA es va
abstenir en aquests dos expe-
dients en concret. Ambdós
grups van argumentar que
aquestes despeses s’havien d’ha-
ver previst en el pressupost
anual. El portaveu de CiU i pre-
sident de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma, va respondre
que les desviacions pressupos-
tàries “són un fet habitual en
obres de gran envergadura” i
va aclarir que les partides de pro-
tocol i representació derivades
de l’agermanament amb Águi-
las i de la celebració a Montcada
de la Lliga dels Pirineus d’hand-
bol van servir per promocionar
la ciutat més enllà del territori i
no per afavorir els regidors.
El Ple també va aprovat, amb

el vot en contra d’ERC, la mo-
dificació de la plantilla de per-
sonal de l’Ajuntament fruit del
nou organigrama organitzatiu.
Aquest punt ha estat criticat per
la Coordinadora de Personal del
consistori, que va reclamar la
seva retirada amb l’argument
que no havia estat informada
dels canvis i que això represen-
tava una vulneració de l’Estatut
dels Treballadors. Des del De-
partament de Recursos Hu-
mans, però, s’ha comunicat que
sí es fa informar prèviament als
representants dels treballadors
dels canvis organitzatius i que no
s’ha vulnerat l’esmentat Estatut.

Precs d’ERC. En l’apartat de
precs i preguntes posterior a la
sessió plenària, la portaveu
d’ERC va plantejar diverses
qüestions al govern municipal.
En primer lloc, es va desmarcar

de la rebuda oficial feta per les
autoritats al matador de toros
Serafín Marin el passat mes de
juny amb l’argument que el seu
partit està en contra de la tauro-
maquia. El segon prec va ser que
el text que l’alcalde llegeixi en la
celebració de la Diada sigui
consensuat per tots els grups i,
finalment, va preguntar quina
informació tenia el govern so-
bre la possible edificació d’una
ermita als terrenys on es fa el
Rocío. Arrizabalaga va donar
resposta a algunes preguntes, tot
i que es va comprometre a am-
pliar-les per escrit. L’edil va re-
afirmar el suport del consistori
a Marin per promocionar el
nom de la ciutat; quant al ma-
nifest de la Diada va dir que a la
majoria de municipis és l’alcalde
qui el redacta, tot i que va
acceptar la possibilitat d’arribar
a un consens. Finalment, Arriza-

>> Ple municipal de setembre

altres punts

Aprovació modificació puntual
del PGM al sector est de la
Zona 21 de Terra Nostra. Apro-
vat per unanimitat.
Aprovació modificació puntual
del Pla Especial d’Equipa-
ments al sector residencial
del Pla d’en Coll. Aprovat per
unanimitat.
Adjudicació a Geafe del con-
tracte de gestió de Montcada
Aqua. Abstenció d’ERC.
Delegació de la imposició de
sancions urbanístiques a la
Comissió de Govern. Aprovat
per unanimitat.
Modificació dels Estatuts de
Montcada Comunicació. Apro-
vat per unanimitat.

�

�

�

vigilància
ELS VEÏNS VAN SER INFORMATS EN PRIMERA INSTÀNCIA

proposta municipal

Cinc dies abans del Ple, els veïns del Bosc d’en
Vilaró, reunits en assamblea extraordinària –
imatge de la fotografia– van rebre informació
sobre el procés de legalització de la urbanització.
El regidor d’Urbanisme, Alfonso Romo (PSC),
acompanyat del director de l’Àrea Territorial, An-
toni Jiménez, va presentar l’avanç de planejament
a partir del qual s’han de requalificar els terrenys
perquè passin de sòl forestal a sòl urbà. L’avanç,
que es va aprovar posteriorment en el Ple, i que
properament s’exposarà al públic per recollir les
propostes dels veïns i altres administracions,
inclou diverses propostes per dur a terme els

tràmits. Romo va aprofitar la trobada veïnal per
insistir en la necessitat que no es facin més
edificacions en la urbanització, ja que això podria
entorpir el procés.
Per la seva banda, l’advocat de la Cambra de
Parcel·listes de Catalunya, Enric Acero, va
subratllar la importància d’aquest primer pas per
al futur del Bosc d’en Vilaró, perquè veïns i ad-
ministracions es comprometin en la legalització.
Aquest és un procés que pràcticament no té
precedents a Catalunya, per les característiques
del terreny, situat en plena Serralada de Mari-
na, inclòs en el Pla General Metropolità. SO

balaga va explicar que l’Ajunta-
ment no ha rebut cap proposta
per fer cap ermita i que, arribat
el cas, es debatria en Ple.

�

�
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>> Actuació al carrer Carril de Can Sant Joan

Renfe ha començat a netejar
els marges de les vies de tren

L’Ajuntament
farà tràmits amb

la Generalitat
via Internet

Carme Porro,
a les llistes del
PSC per a les
autonòmiques

La Comissió de Govern de
l’Ajuntament ha decidit l’adhesió
del consistori a l’extranet de les
administracions catalanes eaCat.
En una primera fase d’imple-
mentació, l’extranet ofereix uns
serveis bàsics com són la re-
dacció i publicació d’anuncis en
el Diari Oficial de la Generalitat
i la tramesa d’informació comp-
table a la Sindicatura de Comp-
tes, entre d’altres. La plataforma
eaCat funciona com un portal
d’accés a Internet on les perso-
nes –funcionaris o electes locals–
d’acord amb les seves funcions
poden obtenir informació i fer
tràmits amb la Generalitat. Al-
gunes de les properes convo-
catòries del  Departament de
Govern i Relacions Institucionals
seran gestionades a través de l’ex-
tranet, com ara el Pla Únic
d’Obres i Serveis PUOSC 2004-
2007 i els fons FEDER. La pre-
sidenta de l’Àrea de Presidència,
Ana Rivas (PSC), opina que l’ex-
tranet “permetrà donar més
agilitat i eficiència als tràmits
entre les administracions”.

La secretària d’organització de
l’executiva local del PSC i presi-
denta de l’Àrea Interna de l’Ajun-
tament, Carme Porro, formarà
part de la candidatura del seu
partit a les properes eleccions
autonòmiques. Porro ocuparà el
lloc 57 de la llista que encapçala
Pasqual Maragall. Tot i no tenir
gaire opcions de ser elegida –en
l’actualitat els socialistes tenen 36
representants al Parlament– l’edil
ha manifestat la seva satisfacció
personal per haver estat triada
candidata i pel fet que 7 mem-
bres de la llista siguin repre-
sentants del Vallès Occidental.
Porro és regidora al consistori
montcadenc des del 1999 i és
membre del Consell Nacional
del PSC i de l’executiva de la
Federació del Vallès Sud. LR

Renfe ja ha començat les obres
de neteja i recuperació dels mar-
ges de la via al carrer Carril de
Can Sant Joan, amb les quals
també s’eliminaran els horts
irregulars que hi havia des de fa
anys. L’actuació té lloc després

que l’Ajuntament, atenent les
peticions veïnals, reclamés a la
companyia ferroviària a primers
de juliol que netegés la zona, en
evident estat de degradació. En
els últims mesos s’hi havia
acumulat molta brutícia i un
conat d’incendi a mitjan juny va
decidir un grup de veïns a re-

collir signatures per exigir l’ac-
tuació de les administracions. A
banda d’eliminar l’acumulació
de residus, Renfe canviarà la
tanca que separa el marge de la
via de la vorera que es troba en
mal estat, rovellada, donada de
si i fins i tot trencada en alguns
punts.

Al juny els veïns van recollir signatures per reclamar mesures urgents

 >> Operaris contractats per Renfe, durant les tasques de neteja i eliminació dels horts ubicats al marge de la via

 >> Porro és regidora des del 1999

ARXIU
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La urbanització del tram final
del carrer Major opta a premi

>> 2a Biennal d’Arquitectura del Vallès

LLUÍS MALDONADO

 >> Vista de la zona urbanitzada entre el carrer Major i Carretera Vella

lluís maldonado
redacció

La urbanització del tram final
del carrer Major amb Carretera
Vella figura entre les obres selec-
cionades per la segona Biennal
d’arquitectura del Vallès. L’actua-
ció, planificada per l’Oficina
Tècnica d’Urbanisme de l’Ajun-
tament, ha estat escollida entre
els 40 millors projectes urba-
nístics en espais exteriors i obres
civils seleccionats per la delega-
ció vallesana del col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya.
Els arquitectes municipals van
dissenyar un nou tram, en una
urbanització caracterizada per la
pavimentació de prioritat al
vianant i una intervenció paisat-
gística de jardineria. Marta Bu-
nyesch, responsable de projectes
i obres de l’Ajuntament, ha des-
tacat que la ciutat està vivint un
important moment urbanístic
dirigit a millorar l’espai urbà que
es va iniciar precisament amb la
realització d’aquest projecte.

Veredicte al novembre.

L’actuació urbanística montca-
denca ha quedat seleccionada

entre les 40 millors obres del
Vallès Occidental i Oriental, d’un
total de 150 que es van presen-
tar. Ara, s’està elaborant un
catàleg amb aquests projectes i

se n’ha muntat una exposició
itinerant que recorrerà els col-
legis d’arquitectura de Catalunya.
Els premis del concurs es do-
naran a conèixer al novembre.

L’obra figura entre els 40 millors projectes urbanístics en espais exteriors
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El consistori considera que la xifra és òptima i que s’ha aconseguit l’objectiu de mobilitat previst

>> Primer any de funcionament de les zones blaves

L’ocupació mitjana és del 41%

L’aparcament amb el sistema de
zones blaves que va entrar en
funcionament al carrer Major
ara fa un any ha registrat una
ocupació mitjana del 41% so-
bre les 73 places disponibles,
segons dades facilitades per
l’empresa Opciones Viales S.A,
a qui l’Ajuntament va adjudicar
el servei. Les zones blaves del
carrer Major només funcionen
al matí de 9 h a 14 h –a la tarda
està tallat al trànsit– i estacionar-
hi una hora costa 60 cèntims
d’euro. El consistori va decidir
la seva instal·lació per afavorir
la rotació de vehicles i facilitar
així als ciutadans aparcar al carrer
per fer compres o gestions de
curta durada.
Segons la regidora de l’àrea de
Govern local, Carme Porro
(PSC), “la valoració és prou
bona, creiem que la població
ho ha acceptat bé i s’ha com-
plert l’objectiu perseguit”.
Porro confia que el percentatge
vagi en augment, tenint en
compte que des del setembre
fins el passat mes de juny la
tònica ha estat in crescendo, des del

tímid 34% el primer mes de
funcionament fins al 46,4% del
maig, mes en que es va registrar
la màxima ocupació. La regi-
dora socialista reconeix que la
gestió de les zones blaves no su-
posa cap ingrés important per
les arques municipals, però sí ha
servit per regular l’aparcament,
“demostrant així que no hi
havia cap ànim recaptatori
darrera d’aquesta mesura” –
afirma Porro. El cap de la policia
local, Antonio Franco, ha des-
tacat que el nombre de denún-
cies per estacionaments indeguts
al carrer Major s’ha reduït con-
siderablement des que funcionen
les zones blaves. Franco també
ha indicat que la indisciplina és
mínima i que la gran majoria dels
conductors fan ús del tíquet
reglamentari.
El president de l’associació de
comerciants del carrer Major,
Pere Mercader, reconeix que les
zones blaves han l’objectiu
d’afavorir la rotació de vehicles,
“però no ha donat solució als
veïns que hi viuen ni als
mateixos botiguers en el mo-
ment en què han de carregar
o descarregar materials”.

Aparcament dissuasori.

El pàrquing gratuït que va habi-
litar Serveis Municipals ara fa una
any a Montcada Nova –sota el
pont de l’autopista- també ha
tingut bona resposta. Porro ha
destacat que té una ocupació del

125è aniversari
de l’enllaç

ferroviari amb
França

80% quan hi ha activitats al
pavelló municipal, “però falta
que la gent entengui  que
s’ha pensat perquè hi deixin
el vehicle i es desplacin a peu
fins al carrer Major fent ús de
la passarel·la sobre el Ripoll”.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Vendo comedor. De segunda
mano. Precio: 300 euros. Tel.
935 753 371.
Pis en venda a Santa Maria. Pis
primer, 60m2+traster petit. 2-3
habitacions (1 doble). Cuina i
bany en bon estat. Gas ciutat.
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 alma-
cén de 80 a 100 m2. Muy buen
precio, 1.370 euros.  Teléfono:
936 916 551.
Clases de matemáticas. Licen-
ciada en matemáticas da clases
particulares de ESO y bachille-
rato. Teléfono: 608 886 836(lla-
mar a partir de  las 14h y pre-

només particulars

guntar por Lucía).
Es donen classes. Estudiant
d’enginyeria dóna classes
particulars de matemàtiques, fí-
sica i química per a alumnes des
de primària a batxillerat. Telèfon:
658 069 331.
Busco plaça de pàrquing. A la
zona del Caprabo i l’ambulatori.
Tel. 655 420 110.
Venc pis a BCN. Pl. Molina-Via
Augusta. 80m2,3 dormitoris,
saló, bany i cuina amplis. Par-
quet i calefacció. 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.

L’Ajuntament Montcada i Rei-
xac s’ha adherit als actes de
commemoració del 125è ani-
versari de la connexió ferroviària
internacional pels Pirineus
Orientals –l’enllaç entre Port Bou
i França– que tindran lloc entre
durant els dies 10 i 12 d’octubre.
Està previst que l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga,
assisteixi a la presentació oficial
del programa que se celebrarà
el dia 10, a la seu de Foment del
Treball a Barcelona. La comme-
moració és una iniciativa del
Centre d’Estudis Històrics del
Ferrocarril Espanyol.
El programa d’activitats  inclou,
dissabte, la inauguració de dues
exposicions –una a l’Arxiu Na-
cional de Catalunya i una altra a
l’estació de França de Barcelo-
na– i un viatge en un tren espe-
cial, entre Barcelona i Port Bou.
El 20 de gener de 1878 es va
inaugurar l’enllaç, que va conver-
tir la línia en un eix fonamental
en el trànsit ferroviari entre la
meitat oriental de la península i
la resta d’Europa

sílvia oliva
redacció

 >> Un usuari retira el tiquet de la màquina expenedora
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Nou carril bus d’entrada
de la C-17 a la N-150

sílvia oliva
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Les obres duraran al voltant de sis mesos

El Departament de Política Te-
rritorial i Obres Públiques ha
començat les obres de millora
de la cruïlla entre la C-17 i la
N-150, amb la inclusió d’un ca-
rril bus, al terme de Montcada i
Reixac. Els treballs duraran uns
sis mesos i tenen un pressupost
aproximat de 622.00 euros.
L’objectiu d’aquesta actuació és
augmentar la capacitat de trànsit
a la intersecció, canviant la fun-
cionalitat dels quatre carrils
actuals.
Així, a la calçada de la carretera
C-17, procedent de Barcelona,
els dos carrils interiors seran de
gir a l’esquerra. El carril exte-
rior serà de sortida cap a Mont-
cada i Reixac i els dos centrals
continuaran sobre la mateixa C-
17. Per fer-ho, es reduiran, s’am-
pliaran o es crearan illetes per a
canalitzar els moviments corres-
ponents. Les obres comporta-
ran la creació d’un segon carril,
uns 100 metres abans de la
cruïlla, destinat a l’ús exclusiu
d’autobusos interurbans. El
president de l’Àrea Territorial de
l’Ajuntament, Alfonso Romo
(PSC), ha valorat positivament

Les llistes del
cens electoral,

a l’OAC

Renumeració de
Domingo Fins

les obres perquè afavoreixen els
usuaris de Can Cuiàs, però ha
assenyalat que la cruïlla “conti-
nuarà sent un punt conflictiu
per al trànsit, fins que no es
prenguin altres mesures, com
l’eliminació dels semàfors”.
D’altra banda, l’actual incor-
poració cap a la C-17, des de la
gasolinera, queda suprimida. Els
vehicles hauran d’incorporar-se
cap a Barcelona pel pas inferior
del pont de la N-150. Per mi-
llorar la circulació en aquest punt,
es reforçarà el ferm i es col-
locarà la senyalització adient per
indicar als usuaris de la gasoli-
nera com s’ha de fer la incor-
poració.

 >> Les obres provoquen retencions

Els ciutadans amb dret a vot les
properes eleccions al Parlament
de Catalunya, el 16 de novem-
bre, poden consultar les seves
dades a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) –avinguda de la
Unitat, 6– fins al 6 d’octubre. És
convenient que els electors com-
provin si les seves dades cons-
ten correctament en les llistes ja
que per aquesta convocatòria
electoral no s’enviaran targetes
censals a domicili per, en cas con-
trari, reclamar-ne la rectificació.
SO

Els propietaris dels immobles
amb números senars del carrer
Domènec Fins rebran a casa
seva en els propers dies la infor-
mació sobre la nova numeració
de la seva cada o pis. La mesura
s’ha fet aplicant els criteris de
numeració que estableix el re-
glament i introduint les altera-
cions de números estrictament
imprescindibles. L’objectiu
d’aquesta modificació és resol-
dre les situacions de duplicitat
existents en aquest carrer. LG
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IMPULS AL PROJECTE D’UN CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT

Els botiguers preparen noves accions
en el marc de Montcada Centre Comerç

portaveus de l’MCC

 >> La imatge del projecte MCC en una de les bosses que s’han fet per promoure’l

FOTOS: LAURA GRAU

La Unió d’Associacions de Comerciants busca un local cèntric i té previst editar un catàleg de serveis

La Unió d’Associacions de
comerciants Montcada Centre
Comerç (MCC), formada per
les associacions de botiguers del
carrer Major, Centre-Llevant, Pla
d’en Coll i mercat municipal,
comença la nova temporada
amb nous projectes que van ser
explicats als socis el passat 25 de
setembre en una assemblea feta
a la sala de cursos de l’Ajunta-
ment. La nova dinamitzadora de
l’MCC, Eva Martínez, va anun-
ciar la próxima inauguració
d’una oficina de gestió que
també serà un lloc de reunió per
a la junta directiva i les juntes
directives de cada associació. El
local, que estarà ubicat en un lloc
cèntric, “permetrà fer més
operatives moltes de les ac-
cions de l’MCC i alhora  re-
captar informació tant dels co-
merciants com dels clients”,
explica Martínez. L’MCC, amb
prop de 150 socis, es reuneix
provisionalment en un local del
carrer París, cedit per un dels
socis.

Catàleg de serveis. Entre
els projectes a curt i mig termini
també hi ha la publicació d’un
segon número de la revista que
va impulsar l’MCC des de la
seva creació per mantenir
informats els associats i la
propera edició d’un catàleg de
serveis que, segons el president
de la junta, Ramon Mollet, “serà
una llista de serveis i ofertes
proporcionades per empreses
subministradores i proveïdors
que faran unes condicions
especials per als associats”.
La junta també està treballant
per establir un mecanisme

laura grau
montcada

d’identificació perquè els clients
i botiguers reconeguin els esta-
bliments associats. A partir de
la imatge de la marca MCC s’ha
dissenyat un distintiu que cada
associat col·locarà a la part ex-
terior de la botiga.

Campanyes. La junta ja ha
començat a preparar la propera
campanya de Nadal que tornarà
a utilitzar com element publi-
citari la mascota dissenyada per
Teresa Castillo i que s’ha estrenat
en la campanya Tornada a l’escola.

La iniciativa ha consistit en fer
dos ninots representant al per-
sonatge –un gat de color ver-
mell amb taques blanques– i
posar-los cada dia en dos apa-
radors diferents. Els clients
havien de localitzar el ninot per
obtenir a canvi un lot de mate-
rial escolar.

En quin estat es troba l’MCC?
Fins ara s’han fet moltes coses,
però falta una mica de cohesió
entre els mateixos comerciants
que han de tenir més confiança
en els beneficis de l’MCC a mig
i llarg termini. Hem d’aprofitar
els recursos que l’adminis-
tració posa al nostre abast i fer
pinya entre tots, fins i tot, els que
no estan molt convençuts. La
intenció és fer més i millors
activitats de cara a la nova
temporada que cridin l’atenció
de la gent i dels mateixos
botiguers que encara no formen
part del projecte.
Quins són els principals han-
dicaps del comerç local?
La dificultat de crear eixos co-
mercials a causa de les seves
característiques físiques. Volem

Està il·lusionat amb el projecte?
Sí, estic entusiasmat amb les
possibilitats que obre la unió de
quatre associacions de comer-
ciants. Sóc conscient que no és
una empresa fàcil i que trobarà
resistències, però crec que cal
anar fent passes endavant. Per fer
caliu entre nosaltres, volem crear
un premi anual de reconeixement
al comerciant  que es jubila i al que
s’estrena. Els dos homenatges
tindrien lloc en el decurs d’un so-
par de germanor que es faria cada
any. Crec que és molt important
que tots els associats es coneguin
i tinguin un espai de trobada per
anar creant un sentiment de per-
tinença a un col·lectiu.
L’oficina de gestió  suposarà un
canvi important
Serà un punt d’assessorament,

evitar la fuga de
clients amb
campanyes i
accions que
animin la gent a
quedar-se a
comprar al seu
poble. El boti-
guer que no-
més es preo-
cupa del seu negoci i no té una
visió global, no pot prosperar. Si
el comerç del seu voltant no
funciona, ha de tenir clar que el
seu tampoc no funcionarà.
L’objectiu més ambiciós
Una de les fites a llarg termini és
condicionar les zones comer-
cials des del punt de vista
urbanístic, és a dir, evitar que hi
hagi tantes barreres entre una
zona i una altra.

Eva Martínez, dinamitzadora de l’MCC

“CAL FER PINYA ENTRE TOTS”

Ramon Mollet, president de la junta de l’MCC

“ENS AGRADARIA ARRIBAR ALS 200 SOCIS”

on també es re-
colliran les quei-
xes, els dubtes i
els suggeri-
ments de  tot-
hom que vulgui
i m p l i c a r - s e .
D’aquí un
temps volem
ampliar l’oficina per
crear una ludoteca infantil que
puguin utilitzar els clients que va-
gin a comprar als establiments
associats.
Un repte per a l’any vinent
Ens agradaria incrementar la xifra
d’associats  i arribar als 200. Crec
que no és una fita impossible si
tenim en compte l’explosió demo-
gràfica que viu Montcada i la gran
quantitat de comerços i petita in-
dústria que s’està implementant.
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Els afectats demanen més recursos
>> Adimir acull la festa anual de les associacions de discapacitats del Vallès

sílvia oliva
terra nostra

Espai d’acollida per a dones

Un jutge de Barcelona ha re-
conegut que la montcadenca
Encarna Fernández pateix tots
els símptomes associats a la
malaltia de la fibromiàlgia que
la incapaciten per al desenvo-
lupament de qualsevol activitat
professional. Segons la sentència
judicial, Fernandez té els 18
punts patològics, severs, crònics
i degeneratius en què es focalitza
la fibromiàlgia des de la seva in-
fantesa. Fernández, diagnostica-
da per l’Hospital de Sant Pau,
és secretària de l’Associació de
Fibromiàlgia de Montcada,
AFIMIR, i ha declarat que
aquest veredicte és un pas im-
portant per al reconeixement
públic d’aquesta malaltia: “En-
cara hi ha alguns metges no
t’acaben de creure o que no
volen buscar solucions”. SH

Sentència
favorable
per un cas

de fibromiàlgia
La seu d’Adimir, als antics par-
vularis de Terra Nostra, va ser
l’escenari, el passat 20 de setem-
bre, de la festa anual de la Fede-
ració d’entitats de disminuïts del
Vallès (Fedisva), que va aplegar
més de 200 persones, proce-
dents de 26 entitats del Vallès
Occidental i Oriental. Des
d’Adimir, amfitrions de la festa,
van valorar de forma positiva
l’esdeveniment perquè va per-
metre “que ens trobéssim la
majoria de les associacions
que pertanyem a Fedisva i va
ser molt enriquidor perquè
cada entitat aportava alguna
cosa”, va afirmar la portaveu
d’Adimir, M. Jesús Aparicio.

Missatges optimistes.

Música, tallers i petanca van ser
alguns dels ingredients de la
festa, a què van assistir l’alcalde
de Montcada, César Arrizaba-
laga (PSC), el president de l’Àrea
Social, Carles Guijarro (PSC), i
la regidora de Serveis Socials,
Enriqueta Delgado (PSC). Els
representants municipals van
lloar la tasca d’Adimir en la de-
fensa d’una ciutat sense barreres
arquitectòniques. Així, Arrizaba-
laga va destacar que l’entitat
montcadenca dóna “una lliçó
enorme de tenacitat, cons-

 >> La festa de Fedisva a la seu d’Adimir va incloure balls populars

 >>Autoritats municipals i membres d’Adimir i Fedisva, durant l’acte

tància i perseverança en la rei-
vindicació per suplir les
mancances que pateixen” i els
va animar a continuar en la ma-
teixa línia. Per la seva banda, el
vicepresident de Fedisva, Antoni
Petit, va posar de relleu que “al
Vallès queda molt per fer en
la recerca de recursos per la
vida adulta de les persones
amb disminució, com centres
de dia o pisos tutelats”.

Els responsables de l’escola de
dones Bon Dia, gestionada per
Cáritas Montcada, n’han canviat
el nom pel de Centre Bon Dia,
per fer palès el canvi progressiu
de la seva filosofia, adaptant-se
a les necessitats del col·lectiu a
qui s’adreça. “La formació és
important, però ara donem
més importància a l’acollida,
a la relació”, explica la coordi-
nadora del centre, Conxa Gassó.
El centre fa uns 10 anys que fun-
ciona al municipi, primer a la
Ribera i, des de fa quatre anys, a
l’antic parvulari d’El Viver, a
Can Sant Joan, un espai cedit per
l’Ajuntament.
Enguany han començat el curs 25
dones, que assistiran a classes de
català, castellà, informàtica o càl-
cul i participaran en tallers de
costura, manualitats, bricolatge o
cuina, de la mà d’un grup de 18
voluntaris. Hi acudeixen dones
d’orígens i situacions molt dife-
rents; les activitats –en funció de
les necessitats de les usuàries i de
l’espai de què disposen– pre-
tenen “ajudar a créixer la do-
na, a adonar-se  que és capaç
de fer més coses de les que
pensava en un principi”, des-

taca Gassó. Xerrades i sortides
complementen les activitats.
Fomentar la relació entre les do-
nes, que intercanviïn coneixe-
ments, cultures, experiències, és
un puntal d’aquest centre,
potenciant el que les uneix, més
que no pas el que les separa. La
multiculturalitat es posa en
pràctica cada dia en aquest cen-
tre, que funciona tots els matins
de setembre a juny.

Mestres per un dia. Un cop
al mes, una de les participants
fa la classe de cuina, prepara el
plat i ho explica a les companyes.
“Tenen un protagonisme i

donen a conèixer i compar-
teixen aspectes de la seva cul-
tura”, remarca l’assistent social
del centre, Lourdes Astigarraga.
“Si la vida fos com és aquí,
seria una meravella”, valora
Astigarraga. Manoli Amaya i
M.José López, veïnes de Can
Sant Joan, són dues de les par-
ticipants. López destaca que “tot
i que som diferents, ens ave-
nim molt i aprenem les unes
de les altres” i reclama “més
centres per a les dones”, men-
tre que Amaya posa de relleu que
les activitats li permeten “deixar
els problemes fora i passar
una bona estona”.

 >> Usuàries i educadores fent classe de costura

SÍLVIA OLIVA

SÍLVIA OLIVA

SÍLVIA OLIVA

sílvia oliva
can sant joan

>> Centre Bon Dia de Cáritas Montcada
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Aires de poble al carrer Balmes
Al carrer Balmes, no gaire transitat per persones que no
siguin veïns, trobem dues casetes de cos típiques de
poble. Les portes són molts altes i conserven l’arc
escarser, molt característic de les construccions del segle
XIX. Els balconets contribueixen a augmentar l’encant.

racons de Montcada

nmig de blocs de
pisos i edificis mo-
derns, Montcada i

Reixac encara conserva
racons que recorden  el seu
passat de poble, quan
tothom es coneixia i la vida
era molt més senzilla.
Només cal afluixar el pas
i fixar-s’hi una mica. La
Veu ho ha fet i aquí en
teniu una petita mostra,
encara que ben segur hi ha
molts més indrets que ens
transporten al temps dels
nostres avantpassats. Per
exemple, a la foto de la
part superior dreta podem
veure dues cases típiques
dels anys 30, que estan
situades a la plaça Lluís
Companys. A sota, po-
dem observar  una casa
artesana típica del segle
XIX, ubicada a l’avinguda
Catalunya de Mas Ram-
pinyo. I al costat d’aquestes
línies, trobem una petita
joia: un dels pocs exemples
que queden a Montcada –
situada al carrer Ripoll–
de casa agrícola. L’arcada
de la porta és de dovelles
però fetes amb maons i la

E

Estampa agrícola enmig de la ciutat
Si passegem pel carrer de la Font Pudenta, a l’altre costat
de la via del ferrocarril, podem trobar un camí sense
asfaltar i un bonic jardí mig salvatge amb arbres fruiters
i un petit hort. Una estampa  agrícola enmig de la
sorollosa ciutat que cada vegada és més difícil de veure.

Habitatges model per a obrers
A Mas Rampinyo, a l’antiga carretera de Ripollet, hi ha
un grup de cases projectades per un prestigiós arquitecte
modernista, Josep Manuel Raspall, que va treballar a
diferents pobles del Vallès. Com podeu comprovar, de
floritures poques, això sí, estaven a prop de les fàbriques.

Un carrer amb sabor d’abans
El carrer Sant Sebastià, al centre de Montcada, conser-
va el sabor d’abans, amb un conjunt de cases molt
típiques dels anys 40 i 50, totes pintades de blanc.

La Casa del Sergent
Rep aquest nom perquè era una de les cases on s’allotjava
el sergent quan arribaven a Montcada les tropes de
cavalleria. És una típica casa artesana amb arc escarser.

Façanes amb encant
Al carrer Guillem de Montcada, a la Font Pudenta, hem
descobert aquesta casa que té una façana amb un disseny
típic dels anys 30 o 40 i un balconet molt original.

seva data de construcció
es remunta a final del
XVII o principi del XVIII.
A partir d’aquest tipus de
casa, sorgiran més enda-
vant les cases artesanes,
una mica més grans i amb

dues plantes ben definides.
Molts veïns dels voltants
del carrer Ripoll recorden
que fa 30 anys anaven a
comprar la llet a aquesta
casa, una llet que feia dos
dits de nata quan la bullien.

Text i fotos: Laura Grau
amb la col·laboració de la Fundació Cultural
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sílvia oliva
redacció

L’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), va rebre a
l’Ajuntament el passat dia 26 de
setembre la responsable de cul-
tura del casal català a l’Havana,
Leyla Bensón, i el responsable
de l’ONG Fòrum Solidari,
Andreu Navarro. Arrizabalaga
va lloar la tasca de Fòrum Soli-
dari a favor del poble cubà i va
expressar la voluntat de l’Ajun-
tament d’enfortir la relació amb
el casal català de l’Havana. Ben-
són va explicar que l’objectiu de
la seva visita a Catalunya és la
de fomentar els vincles Cata-
lunya-Cuba alhora que va agrair
la col·laboració del consistori

Visita d’una representant
del Casal català de l’Havana

montcadenc. Per la seva ban-
da, Navarro va posar de relleu
la necessitat de continuar tre-
ballant des del municipi per
pal·liar les carències que pateix
la població cubana.

SÍLVIA OLIVA

 >> Bensón amb l’alcalde i Navarro

Un grup de joves promou un boicot contra grans multinacionals

gent que es mou
Voluntaris i voluntàries per un Vallès Verd

més informació
Jordi Martínez

625 231 953

sònia hernández
redacció

 >> Un moment de preparació de la botifarrada del passat 11 de setembre

En contra de l’imperialisme
JORDI MARTÍNEZ

El passat 11 de setembre un
grup de joves s’establia davant
del Mc Donald’s de Can Milans
per fer un sopar solidari i a la
vegada de protesta: una boti-
farrada contra les economies
imperialistes de les multina-
cionals i contra la política expan-
sionista nord-americana. El grup
en qüestió era el dels Voluntaris
i Voluntàries per un Vallès Verd,
un col·lectiu que agrupa joves
dels municipis del Vallès Orien-
tal i l’Occidental (Montcada, la
Llagosta, Santa Perpètua,
Montornès, Sentmenat, Lliçà,
Sant Fost, etc.) que volen, si més
no, protestar contra tot allò que
comporta –segons ells– el
creixement de les multinacionals
nordamericanes: explotació dels
treballadors (especialment en els
països en vies de desenvolupa-
ment), comercialització de pro-
ductes d’ínfima qualitat, suport
a polítiques que vulneren els
Drets Humans... El col·lectiu ha
fet diverses vagues de fam i fins
i tot ha arribat a fer un assalt a
les màquines de Can Fenosa (on
s’està construint una planta in-

dustrial de Cobega –l’empresa
encarregada de la fabricació i
distribució de Coca-Cola). Ara
per ara promou un tenaç boi-
cot a la multinacional de refres-
cos: han presentat a diversos
ajuntaments vallesans –entre ells
el de Montcada– una instància
perquè aquests declarin la cor-
poració empresa non grata i per-
què prescindeixin dels seus ser-
veis en actes oficials com a mos-
tra de solidaritat amb els sindi-
calistes víctimes del terrorisme
patronal –segons l’entitat– a
països com Colòmbia, Perú o
Turquia. A un altre nivell, el grup
–en el qual també participen

alguns membres de la coordi-
nadora de rock de Montcada–
lluita per aconseguir una mora-
tòria urbanística comarcal (que
es protegeixi els terrenys que
queden sense urbanitzar perquè
els ciutadans es puguin pronun-
ciar sobre el futur d’aquest sòl).
Sobre aquest tema, preparen
una consulta popular a diversos
municipis vallesans coincidint
amb la jornada electoral del 16
de novembre.

SÍLVIA DÍAZ

Concurs de gossos d’atura de Gallecs. El pastor

Hilari Novillo, de Sant Pedor (Bages), va guanyar el 8è concurs de

gossos d’atura que va organitzar l’AV de Gallecs el passat 28 de setembre,

amb la col·laboració de diversos ajuntaments entre els quals hi ha el de

Montcada i Reixac. LG
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Descobrir què és l’escola
Per a la majoria de nens, el retorn a
l’escola significa retrobar-se amb els
amics, menys per als més petits, els de
P-3, que coneixeran tot de companys
nous. Els nous alumnes ja fa gairebé

un mes que passen moltes hores a clas-
se. La por i les llàgrimes dels primers
dies esdevenen il·lusió i curiositat per
aprendre coses noves. Un any més, La

Veu de Montcada i Reixac edita un

monogràfic dedicat als alumnes de P-
3. En aquesta edició, les professores
expliquen què han fet els nens els pri-
mers dies de classe i com ha anat la
seva adaptació.

Fotografies i textos: Silvia Díaz · Consulteu a Internet totes les fotografies: www.montcada.org

CEIP El Turó
P-3 CEIP EL TURÓ
Professora: Isabel Trias
Els nens del Turó són molt diferents entre ells, però la majoria
són autònoms i entenen bé les coses que els ensenya la Isabel. Els
primers dies han jugat amb diferents materials. L’objectiu és que,
de mica en mica, els nens s’adaptin i vagin contents a l’escola.
Quan passin uns dies, entre tots decidiran el nom de la classe.

CEIP El Viver
CARGOLS VERMELLS. P-3 A
Professora: Antònia Cazorla
Els petits Cargols vermells no estan acostumats a deixar casa seva
i anar a classe. Pocs han passat per una escola bressol i per això
han plorat molt els primers dies de classe. Aquest curs s’adaptaran
a la seva nova etapa i aprendran a treballar i comunicar-se amb
els altres. L’Antònia, la mestra, diu que alguns són molt tossuts.

CEIP El Viver
CARGOLS BLAUS. P-3 B
Professora: Inés Pantoja
Els Cargols blaus tenen moltes ganes d’aprendre coses noves i
de fer amics. Alguns són moguts i altres molt tranquils, però la
Inés diu que tots són molt bons nens. Els tres primers dies de
classe van plorar molt, però ja s’estan acostumant a passar matí
i tarda a l’aula.

CEIP Font Freda
TORTUGUES
Professora: Teresa Serra
Els 24 nens de la classe de les Tortugues són molt moguts i
alguns encara ploren abans d’entrar a classe. Aquests primers
dies estan adaptant-se a l’escola. Primer han de conèixer bé la
seva classe, després els lavabos i el pati, fins arribar finalment a
moure’s bé per tot el col·legi.

ALUMNES DE P3
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CEIP Reixac
GATS. P-3 B
Professora: Dori Peiró

Aquest any hi ha més nens que nenes a la classe dels Gats. La
majoria no paren quiets. Els primers dies s’estan acostumant a
conviure a l’escola i amb nens de la seva edat. Han d’aprendre
els hàbits de conducta i ja han demostrat que els agraden molt
els animals. Tenen un gat blanc de peluix com a mascota.

CEIP Reixac
CONILLS. P-3 A
Professora: Núria Botella

Aquests nens tenen curiositat per totes les joguines, els contes i
les pintures. Són moguts i alegres i ara estan aprenent a conviure,
a adquirir bons hàbits i a compartir. El primer que han fet és
reconèixer el seu nom, passar llista per saber qui és cadascú,
conèixer els companys i també saber quin temps fa cada dia.

CEIP Elvira Cuyàs
GATETS. P-3 A
Professora: Imma Castro

La Imma diu que els seus Gatets semblen més grans del que són.
Molts vénen de l’escola bressol i per això són força autònoms.
Els que no hi han anat també estan seguint bé el ritme. Ja han
manipulat materials, han après a sentir contes i cançons i a jugar.
Tot plegat perquè s’estimin aviat l’escola.

CEIP Elvira Cuyàs
CONILLETS. P-3 B
Professora: Mercè Riveiro

La Mercè diu que els seus nens són fantàstics i molt macos. Alguns,
però, encara ploren. El primer que han fet ha estat conèixer els
materials i joguines que tenen a classe, com la plastilina, les
construccions, les nines i els cotxes. També estan aprenent a rela-
cionar-se entre tots, especialment al pati, i a anar solets al lavabo.

ALUMNES DE P3
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Col·legi Sagrat Cor
PEIXOS. P3-A
Professora: Mònica García
La majoria dels nous Peixos del Sagrat Cor ve de l’escola bressol
i es nota en el seu comportament, perquè tenen molts hàbits i
es comporten molt bé a classe. S’han fet amics molt ràpid. Pel
que fa a l’aprenentatge, els nens estan elaborant un arbre de
tardor que després penjaran a la classe.

CEIP Mitja Costa
HÀMSTERS
Professora: Chelo Callejas
Les nenes són majoria en aquesta classe, 18 per només 7 nens,
però tots tenen un tret comú: són molt entremaliats. Aquests
primers dies han fet convivència i adaptació a l’escola, cada dia
juguen una estona i també continuen tenint cura de la mascota
de la classe, el hàmster que el col·legi va adquirir l’any passat.

Col·legi La Salle
GATETS
Professora: Anna Maria Blanch
L’Anna Maria esperava que els nous Gatets ploressin més el
primer dia, però només ho van fer al moment de l’entrada. La
classe és molt eixerida i els nens són molt madurs, perquè la
majoria ja han passat per la llar d’infants. Els primers dies han
començat a aprendre hàbits i a tractar continguts molt senzills.

Col·legi Sagrat Cor
PINGÜINS. P-3 B
Professora: Elisabet Garriga
Els Pingüins han començat el curs amb molta il·lusió, encara
que alguns han trigat més d’una setmana en deixar de plorar.
Aquests primers dies serveixen per fer adaptació, amb jocs, i a
aprendre a conèixer els companys. Els Pingüins també estan
enllestint el seu arbre de tardor.

ALUMNES DE P3
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Divendres 3
curs. Presentació del curs de socorrisme
bàsic. Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can
Tauler. Organitza: Regidoria de Joventut.
cinema. Projecció de la pel·lícula Mie-
dopuntocom. Hora: 22h. Lloc: Espai Jove
Can Tauler. Entrada gratuïta. Organitza:
Regidoria de Joventut.

Dissabte 4
cinema. Projecció de la pel·lícula Lu-
gares comunes. Hora: 19 i 22h. Lloc:
Auditori. Preu: 3 euros. Organitza: Regi-
doria de Cultura.

Diumenge 5
presentació. Equips del futbol base
del CD Montcada. Hora: 10.30h. Lloc:
camp municipal de futbol de la Font Freda.
marxa. XXIII marxa popular en bicicle-
ta. Hora: 11 h. Lloc: Parc Salvador Allen-
de. Organitza: AV Montcada Nova.
presentació. Equips del Club Escola
de Futbol Can Sant Joan Blaugrana. Hora:
12h. Lloc: camp municipal de futbol de Can
Sant Joan.
teatre. Teatre infantil Ninus xou, a càrrec
de Ninus Teatre.  Hora: 12h. Lloc: Auditori
(Pl. Església, 12). Entrada: 2,5 euros
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dimecres 8
cafè-col·loqui. L’obra pictòrica de
Marià Vayreda.  Hora: 20h. Lloc: Fundació
Cultural (Major, 47).
curs. Aprén a ballar sardanes. c. Hora:
16.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina (Núria,

�

XXIII MARXA POPULAR
EN BICICLETA

Diumenge, 5

A partir de les 11h

Parc Salvador Allende

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA

A partir del 16

d’octubre, a

l’Auditori Municipal

Ángel Henares
Premi Ciutat de Montcada

Inauguració el dia 16 d’octubre,

a les 19.30h

més informació: www.montcada.org

exposicions
octubre

*D. Calleja a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*X. Ribera 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 d’alumnes. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

* ‘Marines i ambient mariner’ a Clic 60
*Obres de Joan Mimó a La Galeria.
Lloc: Agrupació (Alt Sant Pere, 73)

EXPOSICIÓ

73). Organitza: Agrupació Sardanista i AV
Terra Nostra.

Divendres 10
activitat infantil. L’hora del conte.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Montcada
(Montiu, 12)

Dissabte 11
sortida. Excursió a Olot. Inscrip-
cions:Fundació Cultural (Major, 47). Preu:
32 euros aproximadament.
natura. Taller d’anellament científic
d’ocells al Besòs. Inscripcions:Av. de la
Unitat, 6. Tél. 935 726 474. Organitza:
Servei de Medi Ambient.
teatre. Scherzo, de la cia Dei Furbi.
Hora: 22h. Lloc: Auditori. Preu: 5 euros.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 12
dinar. Arrossada del Centro Aguileño.
Hora: 14h. Reserves: Fins al 9 d’octubre
al Centro Aguileño, Muebles Santiago o
Can Marqués. Preu: 6 euros per a socis i
7,20 euros per a no socis. Organitza: Cen-
tro Aguileño.
exposició. Últim dia de la mostra de
l’escultor Marzo Mart.  Lloc: Auditori Muni-
cipal.

Dimecres 15
homenatge. Acte en record del 63è
aniversari de la data d’afusellament de
l’expresident de la Generalitat Lluís Com-
panys. Hora: 21h. Lloc: Plaça Lluís

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

‘SCHERZO’

de Gemma Beltran

ENTRADA: 3 EUROS

Dissabte 4 d’OCTUBRE        19 i 22h

CINEMA

‘LUGARES COMUNES’
D’ADOLFO ARISTARAIN
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 peda-
gogia ja gran, casat fa molts anys amb
una catalana, veu alterada la seva vida
quan rep una comunicació 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.

NINUS TEATRE
‘NINUS XOU’

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

Organitza: AV Montcada Nova

Companys. Organitza: Secció local
d’ERC.

Dijous 16
exposició. Inauguració de la mostra
d’Ángel Henares (Premi Ciutat de
Montcada de fotografia). Hora: 19.30h. Lloc:
Auditori Municipal.
exposició. Últim dia de la mostra
fotogràfica Montcada Vista Panoràmica,.
amb imatges de la ciutat del segle passat.
Lloc: Casa de la Vila.

Divendres17
exposició. Inauguració de la mostra
de la jove escultora Saida Barbosa ‘Cru-
ces, cruces, cruces’. Hora: 19h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler.
audiovisual. El drama del desencan-
to. Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Dissabte 18
música. Quartet Arion. Hora: 22h. Lloc:
Auditori Municipal. Preu: 5 euros.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 19
sortida. Visita a l’exposició del segle
XX al Museu d’Història de Catalunya. Hora:
11h, al metro de la Barceloneta.  Organitza:
Fundació Cultural (Major, 47).
teatre. Teatre infantil El xumet i la xinxeta
que escombrava, a càrrec de la Cia Xumet
i xinxeta.  Hora: 12h. Lloc: Auditori (Pl.
Església, 12). Entrada: 2,5 euros
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 11 d’OCTUBRE      22h

TEATRE

ENTRADA:  5 euros

Els més entranyables i genuins
personatges de la Commedia
dell ’Arte recobren l ’alegria i la
vitalitat en aquest festiu espectacle
ple d’humor i amb una gran càrrega
d’optimisme.
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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
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farmàcies

El globus inflable s’instal·larà, com cada any, durant el mes
d’octubre perquè es puguin iniciar amb normalitat tant els cursets
per a les escoles com els que programa anualment l’Institut Muni-
cipal d’Esports (IME). La previsió és inaugurar el complex
Montcada Aqua abans d’acabar l’any. Quan el funcionament de la
nova instal·lació sigui òptim, valorarem el desmantellament del
globus, per tant els actuals serveis estan plenament garantits.
Joan Celma, gerent de l’Institut Municipal d’Esports (IME).

Tinc entès que aquest any no s’instal.larà el globus de la
piscina municipal i voldria saber si es poden donar expli-
cacions, ja que no considero encertat que nens de les escoles
de Montcada es quedin sense el curs de piscina, així com la
gent gran que fa el cursets durant la temporada hivernal.
Gràcies. Jaime Imbernón. La Ribera.

 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 mecanografiades. 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.
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Bàsquet
Club Elvira Cuiàs
Mas Rampinyo
>>Aquesta temporada passada,
el Club Elvira Cuyàs tenia un
nou equip de bàsquet femení
sènior, que penso que mai no
havia tingut. El cas és que des
d’un primer moment el projecte
ens va il·lusionar a totes les que hi
preníem part. Però la veritat és
que finalment, i tot veient que els
resultats han estat bons després
d´un any molt dur, ens sap greu
que no s´hagi fet menció del
nostre equip ni tan sols als articles
esportius de La Veu de Montcada

i Reixac. Som subcampiones de
Catalunya a la nostra categoria i,
a més, hem quedat primeres a la
nostra lliga, per la qual cosa aquest
any pujarem de categoria. Ja
sabem que no som el CB Mont-
cada, però també hem fet un
bon paper aquest any... no?

Línia de Manresa
Esteve Recasens i Freixas
Terra Nostra
>>Tornem a la línia de Manresa,
completant l’actualitat informa-
tiva que ens indica les inaugura-
cions del pont de Montcada –
juliol del 2002–, les reinaugu-
racions del mateix –juliol del
2003– i la previsió d’increment
de freqüència de la línia de Sant
Joan. Com sigui que fins avui no
hi ha informació oficial de la
situació del projecte del túnel del
Turó i, per tant, estem com està-
vem, és a dir, en una mena de
compàs d’espera amb un projec-
te aprovat per la Generalitat i
pendent que Foment rebi uns
fons que esperem no arribin mai.
Però per tal de fer boca, i com
que el govern del municipi ens
diu que no patim i som patidors
de mena, li plantegem la proble-
màtica següent –afegitó– al tema
que ens ocupa. Seria bo que en
les quasi reunions diàries amb els
responsables de Renfe s’indiqués
que, a més a més del NO al túnel
del Turó, és necessari i urgent fer
un baixador de vianants a l’es-
tació de Santa Maria de Montca-
da. Ja toca, hi ha prou veïnatge
afectat, hi ha molta gent al barri,
és un revolt perillós. Déu no
vulgui que ens haguem de pene-
dir algun dia.

Cartones en la calle
Juan Palomino
Mas Rampinyo
>>Muchas veces caminando
por la calle nos encontramos
que algunos ciudadanos dejan
cartones y muebles en medio de
la calle y las aceras. Además de
resultar estéticamente horrible
(contaminación visual), puede re-
presentar un peligro para el ciu-
dadano de a pie. Cualquiera pue-
de tropezar y hacerse daño. El
otro día pasó una cosa bien
curiosa. Un niño iba por la calle
paseando y en la estación de
Renfe de Manresa, que como
todos sabemos es un punto ne-

13

V.Nieto

14

J. Relat

En aquesta edició La Veu es fa ressó de la campanya que ha posat
en marxa l’Ajuntament per recordar com s’utilitzen els contenidors
soterrats i per insistir que la neteja i la conservació del municipi són
uns objectius que necessàriament han de compartir l’administració
i la ciutadania. Està bé exigir al consistori que garanteixi un bon
servei de recollida de residus, que netegi els carrers, que mantingui
en bon estat les zones ajardinades o que faci pipicans, però no es
tracta només de reclamar, també s’hi ha de contribuir.
Aconseguir que l’aspecte de Montcada i Reixac sigui digne i agra-
dable no és tan sols competència del consistori. Hi ha qui pot pen-
sar que pagant els impostos ja fa prou. Doncs no. Aquesta és la
manera de pensar d’algunes persones que tenen molt clar quins són
els seus drets però obliden fàcilment els deures i precisament una
de les obligacions que tenim tots els veïns és la de respectar els
espais comuns com si fossin casa nostra. Aquesta minoria que a
casa no llença papers per terra, ni fa graffittis a les parets, ni trepitja
les plantes que té als testos, ni deixa que el gos orini al passadís, sí
que troba normal fer-ho al carrer.
El civisme és una qüestió d’educació, però també de consciència.
Avui dia tothom va a escola i té la possibilitat de disposar de serveis,
com la recollida de mobles o la Deixalleria que abans no existien i
que, en part, podien justificar la presència de residus al carrer. Ara
no hi ha excuses. Fer la separació dels residus a domicili, dipositar
la bossa al contenidor correcte, no deixar mobles o electrodomèstics
a la via pública o recollir els excrements del gos són fonamentalment
una qüestió de voluntat.
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Marín Duran J. Vila Pardo
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Pardo

gro, tropezó con los cartones,
con tan mala suerte que se rom-
pió el brazo. ¿Qué pasa ahora?
Pudimos encontrar el comercio
que dejó esos cartones, que por
cierto no es la primera ni la
segunda vez que lo hace (es rein-
cidente). Yo no lo entiendo. La
gente no sabe todavía que existe
un servicio de recogida de mue-
bles desde el Ayuntamiento y
que hay una asociación como
Andròmines que recicla objetos
de segunda mano? Llamando a
sus teléfonos nos los recogerán.
Además, el ayuntamiento tiene su
servicio de recogida que pasa un
día a la semana por los diferentes
barrios, siempre llamando pre-
viamente. ¿Ha de pasar un acci-
dente para que el comerciante
ponga soluciones?¿No se podría
sancionar de alguna manera a
este comerciante? ¿Tenemos que
llegar a estos extremos para man-
tener una ciudad limpia?, ¿tanto
cuesta dejar la basura dentro de
sus correspondientes contene-
dores? Esperamos que no vuel-
va a suceder nada de esto.

Gràcies
Josep Suñé i 25 signatures més
Terra Nostra
Amb aquest escrit volem felici-
tar la Comissió de festes de l’AV
de Terra Nostra pel seu esforç
en l’organització de les passades
festes i la dedicació personal dels
seus membres. Després de les
hores que altruïstament han in-
vertit en la comunitat creiem que
és injust que les crítiques desta-
quin per sobre de la tasca feta.
Gràcies a aquestes persones es
mantenen la festa i algunes de les
tradicions emblemàtiques del
barri com ara el Fanalet o la Nit
Boja. Malauradament –potser
és condició humana– és més
fàcil la crítica destructiva que
l’aportació positiva. Què fàcil és
parlar sense tenir ni idea! El que
costa és treballar. Però no hem
de deixar que aquesta actitud
negativa sigui la que guanyi la
partida. Gràcies un cop més i
endavant!

Per finalitzar voldríem agrair al
club per prestar-nos les seves
instal·lacions, encara que de
vegades ens veiem amb una pis-
ta per tres equips i ni tan sols
podem entrenar un dia setmanal
a la pista municipal on juguem,
no podríem fer res amb això?
No podem acabar sense dedi-
car la nostra feina a tots aquells
que han estat amb nosaltres (ben
pocs per cert), amics, familiars i
com no, els nostres entrenadors
Paco y Raúl. Gràcies!!! I ja de
passada, si alguna empresa local
ens vol fer un cop de mà, ens
agradaria tenir un patrocinador
per ajudar a pagar la nostra fitxa.
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El Servei Local de Català
de Montcada ha doblat
en cinc anys la xifra
d’alumnes que volen
aprendre català

El 94,48% dels residents a
Catalunya entén el català, el
74,5% el sap parlar, el
74,4% el sap llegir i el
49,8% el sap escriure

S’està perdent el català?

Pepi
González
Mestressa

de casa

� El català s’està perdent com
a llengua d’ús social. Al carrer
no sents la gent parlar català.
Crec que, més aviat, és la que
s’utilitza als col·legis i insti-
tucions. El català és la llengua
oficial però no la d’ús quotidià.

Carme
Romero
Logopeda

� Els nens parlen més en català
perquè és la llengua de l’escola.
Usen el català quan expliquen el
que els passa al col·legi i el
castellà quan parlen d’altres te-
mes o juguen amb els amics. El
català no s’està perdent.

� Els catalanoparlants tenim
part de culpa de la pèrdua de
la nostra llengua. Hauríem de
parlar sempre en català, enca-
ra que fos amb persones cas-
tellanes.

Sebastià

Riera

Jubilat

Els veïns opinen

Carlos

Andreu

Estudiant

de dansa

� Jo no el parlo molt, la
meva llengua habitual és el
castellà, encara que si algú se
m’adreça en català jo canvio
d’idioma. El català és la llengua
oficial.

Manuel

Correa

Operari
� Les noves generacions par-
len més en català que no a la
meva època, perquè l’estudien
a l’escola. Sobre l’ús social,
diria que el català s’utilitza en
un 50%.

Montcada i Reixac s’ha adherit a
Voluntaris per la llengua, un projecte
de participació lingüística que posa en
contacte persones que dediquen una
hora a la setmana del seu temps a
ajudar a d’altres a aprendre el català

�

“Hem d’intentar que els joves parlin més en català”
La missió de l’Ajuntament és potenciar l’ús del català
com a eina d’integració social. Són molts els im-
migrants que estan arribant a la ciutat i han de saber
que el tret diferencial de Catalunya és la nostra llen-
gua, una eina que els permetrà integrar-se a l’àmbit
cultural, escolar, laboral i social. En aquest sentit,
des del consistori fem accions conjuntes amb el
Servei Local de Català i donem tot el suport ne-
cessari perquè els immigrants puguin conèixer la
llengua a través de cursos. El que detectem és que
el català no s’utilitza socialment com desitjaríem. El

Per informar-se sobre el tema...

�

�

El fòrum

Amèlia Morral
Regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Montcada

Núria Balaguer i Edith Zilli
Estudiants de català del
Servei Local de Català

Núria. “Sóc argentina de pare català i vaig decidir
aprendre català per una qüestió sentimental, ja que
era la llengua que sentia de petita a casa. He fet
dos cursos i ja començo a parlar-lo, però reconec
que aprendre català, en el meu cas, és una qüestió
personal i de respecte a un idioma i a un territori
que no pas una necessitat. Podria viure tranqui-
lament a Montcada parlant només castellà. És més,
em fa ràbia que quan em llanço i m’adreço a algú
en català i detecten que no sóc d’aquí, es passen al
castellà ràpidament i jo vull practicar el català”.

“Saber català és una mostra de respecte a un territori”
Edith. “Sóc traductora i m’interessa tot allò que
tingui a veure amb els idiomes. Quan vaig arribar
d’Argentina, em va sobtar que a l’aeroport hi hagués
rètols en català, no sabia que es parlés aquesta llengua.
He fet dos cursos de català i crec que aprendre la
llengua d’aquesta terra és una obligació.
Personalment, Catalunya m’ha acollit molt bé i estic
aprenent català per agraïment, encara que he vist que
podria viure perfectament parlant només castellà.
Els catalans han fet molt bé en mantenir la seva llengua
i les seves arrels.

problema que al carrer no se senti el català no prové
dels immigrants. Els nois d’ara estudien en català, és
la llengua amb què diariàriament conviuen a les aules.
Tots els joves el comprenen, tant oralment com escrit,
però no l’utilitzen i molts d’ells parlen en castellà. És
un fenomen al qual hem de trobar una solució, hem
d’intentar que el català s’utilitzi com a llengua habitual.
D’altra banda, l’Ajuntament, amb el pas dels anys,
s’ha anat adaptant per tal de ser un punt de referència
pel que fa a l’ús del català. Pràcticament tothom
utilitza el català quan s’adreça als ciutadans.

Des del 1999,
el nombre d’alumnes
estrangers que cursen
català a Catalunya ha
passat de 2.423 a 7.306

Producció periodística: Silvia Díaz

“Els joves utilitzen molt poc el català a l’institut”

M. Lluïsa Monsó
Professora de català a
l’IES La Ferreria

�

No crec que a Montcada i Reixac s’estigui
perdent el català perquè el seu ús a la ciutat ha
estat sempre deficitari. Almenys això és el que
he constatat després de 10 anys treballant a
instituts de Montcada. El nivell de catalano-
parlants de l’IES La Ferreria és molt baix, molt
pocs joves parlen català a casa.
No obstant, independentment de la llengua ma-
terna, els nois conviuen al centre amb el català,
és la llengua normalitzada a l’ensenyament i
haurien de tenir-la molt a mà. Però a l’institut

això no es constata. Els alumnes, entre ells, bàsi-
cament es comuniquen en castellà i això es percep
després a l’aula, en més d’una ocasió he de
recordar-los que a classe de català s’ha de parlar
en aquesta llengua. L’alumnat entén perfectament
el català, les classes, majoritàriament són en català,
no tenen dificultats de comprensió, però en el
moment de parlar-lo s’opta per la via instintiva i
es comuniquen en castellà.
Crec que treballar la llengua oral és un tema que
ens hem de plantejar els professors.

“El català és una eina d’integració per als immigrants”

Marta Lluís i Josep Dorca
Tècnics del Servei Local

de Català

�

Estem fent feina perquè no es perdi el català com a
llengua d’ús quotidià, no ens limitem a cursos teòrics
a classe sinó que sortim al carrer, anem al mercat
per practicar el català, organitzem tertúlies o fem
excursions. Actualment ens trobem amb què la ma-
joria de les persones que ens arriben als cursos són
immigrants que acaben d’aterrar a Catalunya i que
volen aprendre català com a eina d’integració social,
per parlar amb els seus fills, que l’aprenen a classe,
o poder participar de les activitats culturals. Els im-
migrants amb què ens trobem no conceben estar a

Catalunya sense aprendre el català, a diferència de l’an-
terior onada d’immigració, la de fa 40 anys, que no hi
donava tanta importància. Els immigrants actuals
tenen, majoritàriament, un alt nivell d’instrucció i
ràpidament l’aprenen. El problema arriba quan sur-
ten al carrer, després de fer classe, i no troben ningú
amb qui parlar en català i així poder desenvolupar el
que han après. És per això que s’ha d’incentivar l’ús
social del català. El problema més greu d’ús de la llen-
gua el trobem als joves, que canvien ràpidament al cas-
tellà si la majoria dels seus amics parlen aquesta llengua.

�Prats, Modest; Rossich, Albert i Rafanell, August. El futur de la llengua
catalana. Ed. Empúries, 1990.

� Web: www.cpnl.org Web del Consorci per a la Normalització Lingüística
www.cultura.gencat.net Programa de Política Lingüística de la Generalitat
www.plataforma-llengua.org Web de la Plataforma per la Llengua
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Montcada tindrà una obra

monumental de Marzo-Mart

PROJECTE PER OMPLIR EL MUNICIPI D’ART

Artista i consistori estudien la ubicació d’una escultura a la nova glorieta del carrer Major

sònia hernández
redacció

Montcada i Reixac tindrà una
escultura monumental a la nova
glorieta del carrer Major, sota la
línia de Renfe, de l’escultor
manresà Manel Marzo-Mart.
L’artista, l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i la regidora de
Cultura, Amèlia Morral (CiU)
van fer l’anunci el passat 18 de
setembre, durant la inauguració
de la mostra que l’escultor ha
portat a l’Auditori Municipal de
Montcada i que es podrà veure
fins al proper 12 d’octubre.
Durant la inauguració de la
mostra, l’alcalde, amic personal
del creador, va destacar la qua-
litat de les obres exposades i va
anunciar la voluntat d’instal·lar
diverses obres artístiques de
creadors locals i catalans en
diferents espais oberts del muni-
cipi. El projecte podria ser
estrenat per Marzo-Mart –tot i
que encara no hi ha dates per a
la realització i col·locació de l’es-
cultura. “La nostra intenció és
omplir Montcada d’escul-
tures de qualitat, d’artistes de
prestigi”, va explicar Arriza-
balaga. L’edil ja disposa d’una
maqueta del que podria ser la
futura escultura, “és una pro-
posta lúdica, molt atractiva,
que combina el moviment
amb l’aigua”, descriu. Ara per
ara, per a poder fer front al
projecte, l’Ajuntament busca
patrocinadors que el sufraguin.

Artista prestigiós. Per la
seva banda, Morral valora la
mostra de Marzo-Mart com una
de les principals cites de la
programació de l’Auditori i
“una satisfacció i un orgull
per a Montcada”. Marzo-Mart

ha estat qualificat per la crítica
com un artista de primer nivell,
dels més originals dintre del pa-
norama artístic català, amb una
sòlida trajectòria i un ampli
reconeixement internacional. La
seva obra és present a museus i
centres d’art de Barcelona i Ma-
drid, a més de països com Suïssa
i França. Diversos municipis
catalans compten amb alguna de
les seves escultures monumentals
per a espais oberts, com Sant
Feliu de Guíxols, Blanes, Molins
de Rei i Manresa. En el moment
d’inaugurar la seva exposició a
l’Auditori Municipal, l’artista va
agrair la rebuda que havia tingut
per part del municipi i va afir-
mar que l’exposició és una bona
ocasió perquè els montcadencs
coneguin la seva obra.

 >> D’esquerra a dreta: Morral, Marzo-Mart, Arrizabalaga i el president d el’Àrea Social, Carles Guijarro

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> La maqueta de l’escultura que podria anar a la glorieta del carrer Major

Aprovades les
bases per al
VIIIè Premi

d’Investigació

L’Ajuntament de Montcada ja
ha fet públiques les bases per a
la vuitena edició del Premi
d’Investigació Ajuntament de
Montcada i Reixac, que vol pro-
mocionar l’estudi de qüestions
relacionades amb la història i
l’evolució del municipi. Les ba-
ses continuen en la mateixa línia
que anys anteriors, si bé s’han
introduït algunes modificacions,
sobretot en el que fa referència
a la presentació de l’original i al
termini per a la realització del
treball premiat, fins ara de quatre
mesos.

Termini. El període per pre-
sentar els projectes de les inves-
tigacions –composats per una
breu descripció de la meto-
dologia i objectius del treball
acompanyat del currículum de
l’autor o autors del treball–
estarà obert entre el 9 i el 27 de
febrer, i s’haurà de lliurar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament. El veredicte es farà
públic el 31 de març i l’estudi
guanyador serà premiat amb
2.400 euros i la possibilitat de
l’edició del treball. La regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU), ha destacat la importància
d’aquesta convocatòria “per
augmentar i enriquir el patri-
moni cultural de Montcada,
perquè de vegades es pro-
posen qüestions relacionades
amb el municipi que fins i tot
el propi Ajuntament desco-
neixia”. Al 2002 va  guanyar el
treball Montcada i Reixac, univers
de paisatges, realitzat pels geògrafs
Valerià Paül i David Serrano i
que fa una anàlisi dels elements
que formen el perfil paisatgístic
del municipi. Morral ha explicat
que els autors van fer el lliura-
ment del treball i el consistori
valorarà si es publica.

sònia hernández
redacció

SÒNIA HERNÁNDEZ
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Les entitats culturals inicien
un nou curs ple d’activitats

La Unió, l’ABI i la Fundació continuen els programes tradicionals

sònia hernández
redacció

L’ABI, la Unió de Mas
Rampinyo i la Fundació Cultu-
ral reprenen aquests dies la seva
activitat: els tradicionals cursos,
tallers, xerrades i festes són les
propostes d’aquestes associa-
cions.
L’Esbart dansaire i els grups de
dones, teatre, balls de saló i gim-
nàstica conformen l’oferta prin-
cipal de La Unió i continuaran
treballant en la mateixa línia ja
establerta des de fa anys. Altres
cites importants per a la històrica
entitat de Mas Rampinyo seran
les festes del soci (previstes per
a finals d’octubre i novembre),
la celebració del Nadal i, com a
punt àlgid de la temporada, la
Festa Major del barri. El
president de La Unió, Jordi
Escrigas, ha explicat que, a ban-
da de les activitats tradicionals,
també preveuen organitzar con-
certs i exposicions. Escrigas
també ha indicat que “la progra-
mació s’ha fet pensant en
l’objectiu fonamental de La
Unió: mantenir i augmentar
les activitats perquè la parti-
cipació creixi i s’obri també
als no-associats”.

Continuïtat. També la línia
continuista marcarà la plani-
ficació de l’ABI. Les primeres
activitats seran els cursets de cui-
na, ioga i restauració de mobles.
A finals d’octubre un concert de
jazz inaugurarà la temporada i
no es descarta una reestrena a
càrrec del grup de teatre de

l’entitat. Del 20 al 23 de novem-
bre es celebrarà la festa del soci,
que inclourà una xerrada sobre
bolets, una celebració especial
de l’Abitrònica, una festa infan-
til i un concert d’orquestra de
violins. Enguany la celebració
serà gratuïta per als socis. Al
desembre el Nadal marcarà les
activitats de l’entitat, que farà un
aperitiu i la Festa de Cap d’Any.
El 2004 estarà marcat per una
nova convocatòria del premi
literari Ateneu Domingo Fins i
possibles festes benèfiques.
“Amb aquest programa –ha
explicat la presidenta de l’ABI,
Maribel Martínez– pretenem
mantenir viva l’entitat i per
això és important que tots els
socis s’impliquin i aportin
noves idees i suggeriments”.
La Fundació Cultural Montca-
da, després del descans vacacio-

Can Pomada gaudeix
de la seva festa major
sílvia oliva
can pomada

Amb l’arribada de la tardor
s’acaben moltes de les festes
majors i les celebracions més
aviat es fan per acomiadar l’estiu.
Els veïns de la urbanització de
Can Pomada, situada al barri de
Mas Rampinyo, van celebrar la
seva festa major durant el cap
de setmana dels dies 20 i 21 de
setembre. Dissabte al matí es va
celebrar una missa, al carrer
Tramuntana –escenari de totes
les activitats del programa–; al
vespre es van dur a terme una
bona part de les activitats
previstes: els veïns van poder
gaudir d’un correfoc, un sopar
de germanor amenitzat per les
melodies del grup Proyecto
Vladimiro, integrat per joves
músics del barri, i un ball de
festa major a càrrec de l’orques-
tra Nuevo Amanecer. Diumenge
al migdia van tenir lloc les ac-

SÍLVIA OLIVA

LAURA GRAU/ARXIU

 >> La gimcana va ser un dels actes més exitosos a Can Pomada

 >> La Festa Major de Mas Rampinyo exhibeix la feina d’algunes entitats

nal, el 24 de desembre va tor-
nar a l’activitat amb una xerrada
a càrrec de Joan Bertran i Jaume
Alcàzar sobre l’11 de setembre
de 1714. Per als mesos d’octu-
bre hi ha previstos un café
col·loqui, una excursió a Olot i
una sortida al Museu d’Història
de Catalunya. Al novembre els
museus que es visitaran seran el
d’Arts Decoratives i el de Pom-
pes Fúnebres, a més, l’entitat ha
organitzat una conferència sobre
els 700 anys de la gesta dels
Almogàvers, una altra sobre
Cristòfol Colom i la projecció
del film Cristòfol Colom era català?
Al desembre es farà un col·loqui
sobre proverbis i una visita a la
Biblioteca de l’antiga Coopera-
tiva Barceloneta. També en
aquest mes la Fundació inau-
gurarà el pessebre i presentarà
un nou número de Quaderns.

>>Darreres celebracions estivals als barris

tivitats adreçades als infants, amb
jocs i una gimcana. Una sar-
dinada popular amb una parti-
cipació força destacable va tan-
car els actes d’una festa major
que ha satisfet els organitzadors,
l’associació de veïns, ja que va
ser “tranquil·la i amb un molt
bon ambient”, segons va afir-
mar el president de l’AV, Joan
Vergés.

Adéu a l’estiu. Per la seva
banda, l’Associació de Veïns La
Ribera havia previst una festa de
comiat de l’estiu dissabte 27 de
setembre a la plaça de la Ribera.
La pluja caiguda aquell cap de
setmana va obligar els organit-
zadors a ajornar els actes pre-
vistos i, tal i com van afirmar
representants de l’entitat, la
celebració es podria dur a terme
el 4 d’octubre, amb les mateixes
característiques que la festa
ajornada.
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Gago, de festivals
amb ‘Noviembre’

>>La montcadenca actua al film d’Achero Mañas

sònia hernández
montcada

L’actriu montcadenca Núria
Gago és Elena, una jove
estudiant d’art dramàtic que
s’afegeix al projecte d’un jove
idealista que vol crear un grup
de teatre independent, lliure i
gratuït, a Noviembre, el darrer film
del director madrileny Achero
Mañas. Amb ell i tot l’equip de
la pel·lícula, Núria Gago ha estat
als festivals internacionals de cine
de Toronto i Sant Sebastià. A la
ciutat canadenca, la pel·lícula
espanyola va aconseguir el premi
que atorga la Premsa cinema-
togràfica. “Aquesta va ser la
sorpresa de veritat, la prime-
ra, –explica Gago– perquè no
sabíem  que aniríem a Toron-
to i rebre un premi allà i par-
ticipar d’aquell ambient i
veure l’estrena de la pel·lícula
en cinemes per a 1.800 per-
sones va ser una experiència
única. T’emociona molt
veure el nom dels teus com-
panys i el teu a la pantalla”.
A Donosti no hi va haver tanta
sort i Noviembre no es va empor-
tar cap guardó, però la montca-
denca valora també molt positi-

Bona i participativa estrena
de l’Openmind Festival

 >> Els concerts van ser els encarregats d’animar la nit festiva

sònia hernández
redacció

Unes 300 persones assisteixen a algun dels actes programats

L’Openmind Festival va
aconseguir captivar i convéncer
els montcadencs malgrat la pluja
del passat dia 27, que va obligar
a traslladar les activitats previstes
a la plaça Francesc Maicà i
l’aulari de Mas Rampinyo fins a
la seu de La Unió. Malgrat els
canvis d’última hora, més de 300
persones, segons els orga-
nitzadors, van passar per algu-
na de les actuacions del progra-
ma, que es van desenvolupar
des de les 19h fins a les 3h de la
matinada de diumenge.
La música de Malaventura,
Yerbamate, Lipstick, Blues
Malone, 7Pactum i Terra Brasil
va posar el punt més animat a
la nit, tot i que la resta d’activitats
també van ser molt ben rebudes
pels assistents, com el recital
poètic d’Enric Boluda, el taller
de graffitti de Pako & Kosmiko
o la dansa de l’Escola Parc.

Continuïtat assegurada.

En definitiva, els organitzadors
–el festival és una iniciativa d’un
grup de joves de Mas Rampinyo
amb el suport de La Unió i

l’Ajuntament– van aconseguir el
que es proposaven: crear una cita
cultural multidisciplinària que
posés en contacte gent amb
inquietuds i motivacions dife-
rents. Tot i que els promotors
encara no han fet una valoració
oficial i conjunta, Albert
González, un dels organitza-
dors, valora molt positivament
el desenvolupament del festival
i confia en la seva continuïtat.
“La gent que va assistir al fes-
tival parlava amb nosaltres –

explica l’organitzador– i tot-
hom ens deia que li agradava
molt la idea i que estaven
contents que es fés una cosa
així”.
La resposta aconseguida en la
primera edició de la convoca-
tòria assegura la seva continuïtat,
tot i que els organitzadors
plantejaran un canvi de dates per
evitar que la pluja o les males
condicions atmosfèriques pu-
guin tornar a amenaçar la cele-
bració.

vament l’experiència. “Tot va
ser fantàstic, però sobretot va
ser genial trobar de nou els
actors amb què havia estat
treballant”, afirma Gago. El
rodatge es va fer l’any passat,
però la montcadenca el recorda
bé. “Per a mi va ser com es-
tar dintre d’una companyia de
teatre de veritat, a Madrid, –
explica–, perquè sortíem al
carrer a improvisar a partir
d’unes instruccions bàsi-
ques”.

SÒNIA HERNÁNDEZ
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L’Agrupació Sardanista, amb la
col·laboració de l’AV de Terra
Nostra, organitza l’escola de
sardanes al Centre Cívic de
l’Alzina, que ofereix classes
gratuïtes tots els dimecres de
16.30 a 17.30h. L’entitat conti-
nua així la campanya engegada
l’any passat per a potenciar el
coneixement de la sardana en-
tre els montcadencs. D’altra ban-
da, el Centre Cívic també acollirà
classes d’iniciació als escacs. LR

Un mes ple de música, teatre,
cinema i mostres a l’Auditori

sònia hernández
montcada

Octubre serà un dels mesos forts
a la programació de l’Auditori.
La pel·lícula d’Adolfo Aristarain
Lugares comunes (dia 4), teatre in-
fantil amb Ninus Teatre i el seu
Ninus Xou (5); la commedia dell’arte
de la companyia Dei Furbi (11),
la música del Quartet Arion (18),
més teatre per als més petits amb
Xumet i Xinxeta (19); la poesia
de Jaime Gil de Biedma en boca
de Pep Munné i música de Sílvia

Escola d’escacs
i sardanes a
Terra Nostra

Juan Fernández
exposa obres a

la Llagosta
L’artista montcadenc Juan
Fernández, creador multifacètic
de rellotges insòlits, exposa una
selecció de les seves obres al
Centre Parroquial de la Llagosta
(Sant Miquel, 12). La mostra –
composada d’obres de diversos
artistes, entre les quals hi haurà
4 ó 5 peces de les creacions més
recents de Fernández– es va in-
augurar el 28 de setembre i es
podrà visitar fins al 5 d’octubre,
de 17 a 21h. LR

Comes a l’espectacle Las rosas de
papel i la pel·lícula d’animació
Gaudí i les tres bessones (26) con-
formen l’oferta de la sala muni-
cipal. Aquesta es complementarà
amb la mostra de Marzo-Mart
fins el dia 12 i les fotografies
d’Àngel Henares a partir del dia
16. També cal destacar les expo-
sicions que acull la Casa de la Vila,
l’exitosa Montcada i Reixac. Vista
panoràmica, fins al dia 16, i les
fotografies de Miguel Parreño a
partir del dia 23.  >> Una integrant d’Scherzo

 >> Núria Gago

ARXIU



251a quinzena
octubre 2003cultura

El Turó vist per un castellà del XVIII
el retro-visor

En els seus viatges pel Principat un jurista va fer una ascenció al turó i en va descriure les principals meravelles

Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar

Francisco de Zamora, jurista
castellà, va arribar a Barcelona
el 1785 per fer-se càrrec de la
Reial Audiència de Catalunya. Va
dedicar una bona part del seu
temps a recórrer el Principat
amb la finalitat d’informar al
govern de Madrid sobre la
situació econòmica del país.
Zamora viatjava amb un diari
on recollia amb molta cura tot
allò que observava sobre l’eco-
nomia, la demografia i les
infraestructures dels llocs que
anava visitant. Quan iniciava una
d’aquestes llargues sortides (a la
Vall d’Aran, a Andorra, a l’Em-
pordà) passava per Montcada,
on admirava la silueta del Turó,
que s’aixecava altiu i inexpugna-
ble a tocar del camí. Aquesta
muntanya aïllada i plena de
llegendes bé mereixia una
sortida especial, i així ho va fer
el 2 de desembre de 1787, quan
de bon matí va sortir de Barce-
lona per a pujar fins al seu cim.

Imatges escrites. La mon-
taña es aislada y tiene una buena hora
de rodeo– explica en el seu diari.
Se sube a la cima por una senda bien

escabrosa, y en lo más eminente se halla
una ermita habitada por un santero
o ermitaño, con su familia. En les
seves notes Zamora va recollir
dades de tota mena, des de la
composició geològica de la
muntanya fins a la vegetació que
anava observant en l’ascensió: la
montaña es de piedra caliza, de lo que
aquí llaman licorella. Su figura es un
pilón de azúcar. Se crían el romero,
espliego, encinas, pinos, estepas y una
hierba que se llama astrágalo, buena
para curar las calenturas. Un cop a
dalt, va poder gaudir d’una vis-
ta extraordinària la qual avui,
malauradament, només podem
imaginar: Desde lo alto de la ermita
se descubre muy grande porción de tie-
rra hasta las montañas de Berga y
Nuria, que como entonces se hallaban
cubiertas de nieve aumentaban la her-
mosura de la vista. Desde esta emi-
nencia se ve una multitud de pueblos y

>> Imatge antiga del Turó amb la desapareguda ermita

caserías, junto a una grandísima por-
ción de marina.
Les referències a la cova de Na
Guilleuma i a l’ermita del Turó
sorprenen per les seves acurades
descripcions i ens confirmen la
forta devoció que ja al segle
XVIII es professava a la Mare
de Déu de Montcada: A la parte
del mediodía hay una cueva pequeña
donde dicen se halló la virgen que está

Les mencions a Na
Guilleuma i l’ermita
mostren la devoció
que es tenia a la Mare
de Déu de Montcada

FUNDACIÓ CULTURAL

en la ermita. A la parte norte hay
otra que llaman de doña Guilleuma
de Montcada, que el santero y otros
muchos con él creen que pasando por
debajo del río llega hasta Montgat.
Yo entre unas 30 o 40 varas con
mucho trabajo, y no conocí que fuese
hecha artificialmente; pero el ermita-
ño me aseguró que más adentro había
una especie de asa, la cual servía para
bajar a otra galería más honda [...]

La ermita tiene un altar muy anti-
guo y una multitud de presentallas,
caimanes, costillas de animales mari-
nos y otras memorias de esta natura-
leza presentadas a la Virgen, pues
hay bastante devoción y gran concu-
rrencia. Una descripció extraor-
dinària, que conserva tota la
màgia d’una fotografia antiga,
passada pel sedàs i la ploma
d’un il·lustrat del segle XVIII.
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[ DIVISIÓ DE PLATA DE FUTBOL SALA ]

Els montcadencs cauen a la pista de l’Ibarra basc amb una dolenta segona part

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA OLIVA

El Vitelcom Montcada s’estrena
amb una victòria i una derrota

UN GRUP D’AFICIONATS CREA
LA PRIMERA PENYA ‘PINGÜINS’

Un dels grups veterans de
suport al Montcada de Futbol
Sala ha decidit constituir la
primera penya de l’equip mont-
cadenc. El nom del grup de
seguidors és Penya Pingüins,
en al·lusió al dos colors dels
equipatges d’aquesta tempo-
rada com a Vitelcom, el blanc
(primer) i el negre (segon). El
seu president, Manolo Guerre-
ro, ha explicat que feia temps
que s’havia parlat de crear la
penya però mai s’acabava tirant

la novetat

 >> Kel celebra un dels gols que va aconseguir contra el Canet en el debut a la lliga

El Vitelcom Montcada no va
poder endur-se la victòria a la
segona jornada de lliga a la pista
de l’Ibarra de San Sebastià el
passat 27 de setembre, tot i que
a la mitja part del partit guanyava
per 0 gols a 3, gràcies a l’encert
de Kel, Jefferson i Dani Mateo.
El Vitelcom, que va debutar el
passat 20 de setembre amb una
victòria treballada contra el
Canet per 7 gols a 5 al pavelló
Miquel Poblet, va perdre el seu
segon partit per 8 a 5.
El partit es va escapar en una
segona part desastrosa. Els
montcadencs van sortir confiats
i no van poder mantenir la ren-
da favorable de la primera part.
Els àrbitres van mostrar un to-
tal de nou targetes grogues i van
acabar desesabilitzant el joc fi-
nal dels montcadencs. Manel, que
va ser un jugador clau en la pri-
mera part, va ser expulsat amb
una targeta blava per protestar
des de la banqueta una falta co-
mesa. I el tècnic, Juan Garrido
va acabar rebent dues targetes
grogues que també li van
suposar l’expulsió del terreny de
joc. Les decisions arbitrals van
fer que el Vitelcom perdés a la
segona part la bona concen-
tració amb què havia començat
el partit. Tot i que els mont-
cadencs van intentar refer-se, la
reacció va arribar massa tard. Els
ibarresos van mantenir la seva
imbatibilitat a casa després de
mes d’un any i mig.
Garrido ha reconegut que
l’equip no va fer una bona
segona meitat, i espera que
l’equip “hagi après, a partir
d’ara, que no podem caure en
errors quan s’altera el joc”.

David Peña, del
CC Montcada,
queda segon
a l’Iron Bike

endavant. “Ja fa uns quants
anys que seguim l’equip i
notàvem que faltava crear
un penya que donés suport
a l’equip, com tenen la
majoria dels clubs”. El club
ha posat a disposició de la
penya un local per reunir-se.
I ara confia que la resta de
seguidors s’afegeixin a la ini-
ciativa per crear més caliu al
camp i poder organitzar les
sortides per animar l’equip
aquesta temporada. LM

CC MONTCADA

lluís maldonado
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 >> David Peña té 23 anys

El corredor del Club Ciclista
Montcada Saunier Duval, Da-
vid Peña, ha ocupat la segona
posició de l’Iron Bike, una car-
rera de sis etapes més un pròleg
que es disputa cada any a la regió
del Piamonte, als Alps Marítims
italians, amb participació inter-
nacional. Aquesta és la segona
vegada consecutiva que Peña
repeteix el segon lloc de la ge-
neral de la prova. El jove corre-
dor de 23 anys es va adjudicar
la cinquena etapa, que li va
permetre pujar finalment al
podi. Les etapes de l’Iron Bike
tenen entre 80 i 90 quilòmetres
diaris, amb diversos trams cro-
nometrats, i un desnivell acumu-
lat d’uns 1.500 metres al dia, una
espècie de volta per etapes però
de muntanya.

Centrar-se en carretera.

Tot i l’èxit i l’afició del corredor
del CC Montcada-Saunier Duval
per la disciplina de muntanya,
Peña vol centrar-se en carretera.
Aquí és on espera progressar i
fixar el seu futur esportiu.“Per
ser el primer any, els resultats
són bons i em veig entre la
gent important de carrera”,
ha explicat a la revista M2M.

Herráiz deixa el
Vitelcom després
de quatre anys

David Herráiz, un dels ju-
gadors carismàtics de la plan-
tilla, ha optat per marxar del
club després de quatre tem-
porades a l’entitat. Segons el
jugador, “en els darrers me-
sos hi ha hagut alguns as-
pectes que esportivament
no m’han fet sentir còmo-
de i he preferit buscar una
sortida”. Herráiz marxa del
que considera un “gran club”,
i desitja que, “amb l’ajuda del
públic, sigui l’any definitiu
de l’anhelat ascens”. LM
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El Montcada només obté un
empat en els tres primers partits

El tècnic i la directiva confien que la reincorporació d’Alexis i Sergio aporti més profunditat a l’atac

lluís maldonado
redacció

El 5 d’octubre,
presentacions
del futbol base

El Club Deportivo Montcada i
l’Escola de Futbol Can Sant
Joan Blaugrana faran el dia 5
d’octubre les presentacions de
tots els equips de la base.
A partir de les 10h, el CD
Montcada presentarà als
aficionats al camp municipal de
Font Freda tots els equips des
de prebenjamins a juvenils i
també la secció de futbol sala
de l’entitat. Aquest any l’entitat
ha rebut nous jugadors a la base
que han permès fer dos equips
per categoria.
Per la seva banda, l’Escola de
Futbol Can Sant Joan Blaugrana
farà la presentació dels equips a
partir de les 12h al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan. Més
d’un centenar de jugadors for-
men l ’entitat ,  que també
compta amb un equip femení.
Els conjunts de l’EF Can Sant
Joan ja han començat la tem-
porada.

>> Futbol. Regional Preferent

El Club Deportivo Montcada
va sumar el primer punt de la
temporada en la tercera jornada
de lliga. I va ser en un partit en
què va deixar escapar la victòria
en el temps afegit. L’empat a 1
al camp del Taradell el diumenge
28 va permetre obtenir el pri-
mer punt i el primer gol. En les
dues primeres jornades de lliga,
els homes de Miquel Olmo no
van poder fer cap gol als rivals
(l’Escala i Vilassar de Dalt).
Novament, el partit es va cen-
trar en una lluita al mig del camp,
sense gaire oportunitats en atac.
A la segona meitat, el Taradell
va sortir a endur-se la victòria,
arribant amb bones opor-
tunitats, i amb un Montcada
tancat al darrere. Dos pals i un
gol anul·lat presagiaven un final
negatiu, però l’equip es va saber
refer i a sis minuts del final,
l’extrem Virdis, que acabava

lluís maldonado
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d’entrar al camp, va fer el 0 a 1
en un xut afortunat que va picar
els dos pals. El gol va precedir
els millors minuts de joc dels
montcadencs, però en temps
afegit, un xut del Taradell va re-
botar en un defensa i va establir
l’empat final.

Mala sort. Tant la directiva
com el tècnic creuen que l’equip
sortirà de la part baixa de la
classificació i que l’inici de lliga
ha estat qüestió de “mala sort”.
“Aquesta plantilla té molta
qualitat i ara hem recuperat
jugadors importants com
Sergio i Alexis” , afirma
l’entrenador, Miquel Olmo.
Des de la directiva s’espera que
els jugadors reaccionin i entrin
en una línia ascendent que situï
l’equip en la part alta de la
classificació. El Montcada rebrà
el dia 5 la visita del Farners i en
la cinquena jornada es desplaça-
rà al camp del Sabadell Nord.

El Sant Joan presenta nou patrocinadoramb victòria
El Sant Joan Atlètic va presentar-se oficialment davant la seva afició el passat 28 de setembre en un dia
molt especial per a l’entitat, tot i ser la tercera jornada de lliga. L’entitat es va fer la foto oficial i va
entregar un record commeratiu al responsable del nou patrocinador, Vitelcom, Eusebio Carrero. A
l’acte van assistir també el primer tinent d’acalde, Alfonso Romo, i el regidor d’Esports, Juan Parra.
En el capítol esportiu, el Sant Joan va endossar un contundent 5 a 1 al que fins llavors era líder del grup
9 de la 2a Regional, el Montmeló. El president del club, Eugenio Sánchez, va lloar “el gran coratge
i la gran motivació de la plantilla per endur-se la primera victòria” després del primer partit
suspès i l’empat contra el Caldes. L’entrenador, Miguel Argüelles, confia que el nou bloc aconsegueixi
“mantenir la categoria, sense haver de patir al final de la temporada”. LM

 >> La nova plantilla es va presentar davant la seva afició el dia 21 de setembre al camp municipal de Font Freda

LLUÍS MALDONADO
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La Salle retorna a
Primera Catalana

amb derrota

>> Handbol. Primera Catalana

L’equip cau en el debut per 18 a 26 contra el Calella

La Salle Montcada d’handbol
no ha entrat amb bon peu en el
retorn a Primera Catalana.
L’equip que entrena Jaume Puig
va deixar escapar els primers
dos punts a casa contra el Calella,
amb qui va acabar perdent el dia
27 de setembre per 18 a 26, al
pavelló Miquel Poblet.
La Salle va pagar un mal inici de
partit. En el minut 15 ja havia
encaixat un 2 a 8 i es mostrava
sense encert a l’atac, mentre que
el rival sortia contínuament al
contraatac i anava sumant gols.
Tot i que es va arribar al descans
amb el marcador de 8 a 11, a la

lluís maldonado
redacció

represa el Calella va tornar a dis-
tanciar-se. Els montcadencs van
oferir la imatge dels primers
minuts, sense fluïdesa en el joc
d’atac, que els va portar a la de-
rrota final. El tècnic, Jaume Puig,
va treure importància a la pri-
mera derrota en l’inici de lliga,
però va admetre que “vam ju-
gar malament, sense encert
de cara a porteria, el que ens
va fer perdre confiança”. Per
al tècnic, la clau serà “matenir
la regularitat en una lliga que
serà molt llarga”.

Bones vibracions. L’equip
busca aquesta temporada
mantenir-se a Primera Catalana,

El Valentine Femení ofereix una
imatge sòlida i debuta amb triomf

>> Bàsquet Femení. Primera Catalana

Derrota
correctiva del
Valentine a
Cartagena

>> Bàsquet. EBA

que és la categoria “que ens
correspon”, diu el capità, Xavi
Soto, a qui una lesió al menisc
mantindrà apartat durant alguns
mesos dels terrenys de joc. El
capità, però, confia que la
filosofia posada en pràctica l’any
passat, “amb una consistència

en defensa que ens permeti
funcionar millor en atac” dóni
resultats. L’equip presenta
algunes cares noves, com el
retorn de Sergio Valero a la
porteria i la incorporació de dos
joves: el pivot Sergio Pasqual,
provinent  del juvenil del

Granollers i l’extrem Raúl
Gutiérrez, del Palautordeda de
Primera Catalana. L’única baixa
és la del veterà defensa Esteve
Domingo. La Salle haurà ara de
sumar els primers dos punts en
el proper desplaçament al camp
de La Roca, el 4 d’octbure.

 >> El nou sènior de Club Bàsquet Montcada aspira a l’ascens

 >> La nova plantilla que buscarà mantenir la categoria aconseguida la temporada passada

SÒNIA HERNÁNDEZ

CH LA SALLE MONTCADA

Després del debut amb victòria
contra el Llíria valencià per 79 a
71, el Valentine va encaixar una
derrota correctiva per 95 a 62
en el primer desplaçament dels
montcadencs a Cartagena, on
van mostrar una pobre imatge.
Els 33 punts de diferència ex-
pliquen la desigualatat entre els
dos equips a la pista.
El segon entrenador del
Valentine, César Saura, va expli-
car que l’equip va pagar el mal
inici de partit davant un rival
amb molta alçada que no van
poder aturar. El Valentine va
sortir des d’un bon comen-
çament molt descentrat al partit.
Al final del primer quart, els de
Ferran Anguera ja perdien per
20 punts. Al segon quart, els
montcadencs van intentar reac-
cionar a través de dos dels
homes importants, Jordi Pons i
Dani Pérez. El tercer període va
significar la davallada total de
l’equip i el quart, la passejada del
Cartagena a la pista

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
redacció

El Valentine Montcada femení
va vèncer i convèncer en l’es-
trena de l’equip aquesta tempo-
rada a la lliga a Primera Catala-
na. El conjunt va derrotar un
gran equip com és l’Olot per 73
a 62 el passat 27 de setembre al
la Pista Coberta.
El conjunt que entrena Reme
Jiménez va demostrar la seva
condició d’equip aspirant a
l’ascens a la Copa Catalunya,
l’antiga Primera Estatal. Jugado-
res no li falten. Una plantilla de
luxe amb 12 grans jugadores
que permeten una rotació en
pista que fa possible mantenir
durant els quaranta minuts un
gran nivell de joc, com es va
poder veure en el primer partit.

Joventut i experiència.

L’equip està format per una
combinació de jugadores joves
i d’altres amb gran experiència,
fruit de la unificació dels dos
sèniors. La intensitat en defensa
i la gran capacitat ofensiva,
sobretot des dels llençaments

exteriors, són les armes de joc
d’aquest nou Valentine femení.
L’objectiu més immediat de
l’equip és, segons la seva
entrenadora, “acoplar la plan-
tilla i assimilar els nous
sistemes”. Reme Jiménez espe-

ra que la joventut de les bases
aportin imaginació al joc i es
pugui treure el màxim de profit
de l’equip .
“La plantilla està molt com-
pensada, i això ens permet
afrontar els 40 minuts amb

garanties”, explica la capitana,
Cris Ximenis, qui afegeix que
“encara queden moltes coses
per millorar, però anem pel
bon camí i estem responent
al que ens demana l’entrena-
dora”, subratlla.
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Montcada Aqua s’inaugurarà
abans d’acabar l’any

El 7 d’octubre comença el període de matriculacions a les oficines de Bonavista

 >> Les obres per construir la piscina central, el jacuzzi i la zona termal estan pràcticament enllestides

lluís maldonado
pla d’en coll

les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 1 i 2

Montcada B-Lluïsos Gràcia 93-89
Roser-Montcada B 75-73

Equip Partits Punts
1 Caldes 2 4
2 Prat 2 4
3 Bosco Horta 2 3
5 Montcada B 2 3

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 1 i2

Vitelcom Montcada-Canet 7-5
A.Ibarra-Vitelcom Montcada 8-5

Equip Partits Punts
1 Andorra 2 6
2 Benicarló 2 6
3 FC Barcelona 2 6
8 Vitelcom Montcada 2 3

Masculí. 1a Catalana.
Jornada 1

La Salle-Calella 16-28

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 1 2
2 Gavà 1 2
3 Calella 1 2
11 La Salle 1 0

HANDBOL

Sènior Femení. Segona Estatal
Jornada 1

Valentine-Olot 73-62

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 1 i 2

Valentine-Llíria 79-71
Cartagena-Valentine 95-62

Equip Partits Punts
1 Cartagena 2 4
2 Prat 2 4
3 Vic 2 4
2 Valentine 2 3

1 Aitor Martín

Benjamí Masculí

8 Óscar Espinosa
11 Francisco Castro
13 Antoni Alcázar
16 Basili Alcázar

Cadet Masculí

Júnior Masculí

1 Jordi Candela
3 José Gil

Sènior Masculí

1 Carlos Cera

2 Adrià Serrano

MILLA URBANA LA LLAGOSTA

Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Segona Regional. Grup 9
Jornades 29 i 30

Sant Joan-Molletense suspès
Caldes de M.-Sant Joan 0-0
Sant Joan-Montmeló 5-1

Equip Partits Punts
1 La Llagosta 3 7
2 Barberà 3 7
3 Molletense 3 6
7 Sant Joan 2 4

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 1, 2 i 3

L’Escala-Montcada 1-0
Montcada-L’Escala 0-1
Taradell-Montcada 1-1

Equip Partits Punts
1 Vic 3 9
2 Martorell 3 6
3 Taradell 3 5
17 Montcada 3 1

El complex esportiu Montcada
Aqua obrirà les seves portes la
primera quinzena de desembre,
segons les previsions del govern
local, que inicialment havia fixat
l’octubre com a data de fina-
lització de l’obra. A partir del 7
d’octubre, els interessats a abo-
nar-se a la instal·lació podran
pagar ja la matrícula a les ins-
tal·lacions del carrer Bonavista.
Els que ho facin abans del 28
de novembre tindran un 25%
de descompte. Montcada Aqua
tindrà dues piscines, una gran i
una mitjana, a més d’un espai per
a la pràctica de natació per als
nadons. També hi haurà jacuzzi,
banys turcs, saunes, zona de
fitness i solàrium exterior.

Promocions. En el Ple de
mes de setembre l’Ajuntament
va aprovar l’adjudicació de la
gestió del servei a l’empresa
Geafe , “tot i que el funciona-
ment es farà sota les direc-
trius que marqui l’IME”, ha
subratllat el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC).  Les persones
que ja estan preinscrites i els que
formalitzin ara la matrícula

ELS CURSETS DE NATACIÓ COMENCEN
A MITJAN D’OCTUBRE AMB EL GLOBUS

El gerent de l’Institut Municipal
d’Esports, Joan Celma, ha
avançat que la temporada dels
cursets de natació per a esco-
les i particulars s’inicia amb
total normalitat, de moment, a
la piscina del carrer Bonavista
on ja s’ha instal·lat  el globus,
a l’espera que Montcada Aqua
obri les seves portes. El regidor
d’Esports, Juan Parra ha acla-
rit que “la temporada co-

temporada de bany d’hivern

mençarà amb normalitat, ja
s’ha pactat amb les escoles,
amb la gran perspectiva
que abans que acabi l’any
estarà en marxa la nova
piscina; aleshores es faria
el traspàs”.
 La resta de serveis que s’ofe-
reix al carrer Bonavista es
manté i tindrà continuïtat amb
una ampliació d’oferta al Mont-
cada Aqua. LM

podran fer ús de les instal·lacions
de la piscina de Montcada Cen-
tre a un preu mensual de 6 euros
l’individual i 9,5 el familiar. A
més tots els abonats anuals del
2003 i els de la temporada d’hi-
vern 2002-2003 si formalitzen
la inscripció abans de l’1 de
novembre tenen matrícula
gratuïta –vegeu anunci pàg. 26.
“Els abonats gaudiran de les
instal·lacions amb uns preus
mensuals aprovats que no su-
peraran els 20 euros per per-
sona i que donaran dret al ple
ús d’una de les instal·lacions

capdavanteres de la comarca
i de Catalunya”, subratlla el
gerent de l’IME, Joan Celma.
De moment prop de 3.000 per-
sones ja s’han preinscrit per ser
usuaris de Montcada Aqua. Està
previst que en les properes
setmanes es fixi el dia de la
inauguració oficial. Els preus de
la instal·lació estaran per sota de
la mitjana de complexos similars.
Els nens i la gent gran tindran
descomptes, i es faran preus
especials per a famílies nom-
broses que estaran al voltant  dels
50 euros.

LLUÍS MALDONADO

8è CAMPIONAT DE CATALUNYA
Recorregut en bosc 3D
Club de Tirc amb Arc Can Piqué

TIRC AMB ARC

Equip Partits Punts
1 Premià 1 2
2 Ceset 1 2
3 J.CTerrassa 1 2
5 Valentine 1 2

Classic Sènior masculí
1 Vicente Giménez
2 Juan Gabriel Morillas
3 Josep Coma Capa

Lliure Sènior femení
1 Martí Cobo
2 M. Ángela Martínez
3 Meri Fernández

Mecànic Sènior masculí
1 Joan Lope
2 Mario Retamozo
3 Fernando Macho
4 Isidoro Grajera
6 Joan Berni

Recorbat Júnior masculí
1 Marc Prat Terradellas
2 Guillem Casas
3 Jonàs del Río

Recorbat Sènior femení
1 Gloria Sangenis
2 Manuela López
3 Carmen Tomas
7 Tomi Martínez

Recorbat Sènior masculí
1 Jordi lorenz
2 Pedro Antonio Martín
3 Javier Fernández
6 Juan Ramón Ferrer
10 Francisco Corradin
11 Jesús Del Rio
12 Salvador Pérez Rovira
13 Francisco Barranco
18 Delfín López
22 José Carlos Gardon
24 Roi Gardon
25 Estaban Pérez Rovira
26 David Martínez

Lliure Sènior masculí
1 Xavier de la Fuente
2 Raúl Huedo
3 César Gómez
5 José Ángel Riquelme
6 Fernando A. Espinosa
9 Luis Miranda

Recte Sènior masculí
1 Julio Amat
2 Raúl Huedo
3 César Gómez
8 Félix Pérez
15 Josep Sánchez
25 Angel de la Llave
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El CC Montcada ja és filial del nou
equip professional Saunier Duval

en 2 minuts...

�

�Participació de la JAM a Osca
Set corredors de la Joventut Atlètica Montcada (JAM) van
prendre part en la XI Mitja Marató Ruta Vino Somontano, prop
de Barbastro, a Osca, el 27 de setembre. El millor classificat va
ser Jordi Candela que va entrar 12è a la general. José Muñoz va
ser el 44è de la general, i primer en categoria de veterans. Els
altres cinc corredors que van participar a la cursa van ser Emilio
Rodríguez, Antonio Ortega, Antonio Ortiz, José Gil i Enric Mayà
–a la foto inferior. D’altra banda, la JAM va fer un bon paper a
la Milla Urba-
na de la Lla-
gosta, a mitjan
setembre. En
sènior masculí
Jordi Candela
va ser primer i
José Gil, ter-
cer. En
c a t e g o r i a
júnior masculí,
Carlos Cera, va quedar primer. En benjamí masculí, Aitor Mar-
tín va ocupar la primera posició i Adrià Serrano, la segona. LM

Arriba la 23a Marxa en bici
L’Associació de Veïns (AV) de Montcada Nova organitza el
proper 5 d’octubre la tradicional Marxa popular en bicicleta,
que enguany arriba a la 23a edició. A les 11 hores està previs-
ta la sortida des del parc Salvador Allende, on començarà un
recorregut de passeig per tota la ciutat. La concentració de
participants tindrà lloc mitja hora abans. L’entitat ha dissenyat
un recorregut que, com l’any anterior, recorrerà tots els barris
del municipi. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer
els barris i els seus carrers i alhora fomentar l’ús de la bici-
cleta, segons explica  el president de l’AV, Manel Betrán. LR

�24 hores de Montmeló
Montcada Motor Sport no ha pogut millorar la classificació
de l’any passat en les 24 hores de resistència automobilística
de Montmeló. L’equip format per  Quim Inglés, Lluís Mas i
Dani Codana van entrar en el lloc 44. Un problema de
neumàtics va obligar a baixar el ritme de carrera en les darreres
hores i això va fer que els montcadencs perdessin posicions.
Tot i no guanyar posicions respecte l’any passat, el director
de l’escuderia, Dani Codana, s’ha mostrat molt satisfet: “El
cotxe no va fallar, no vam tenir cap poblema mecànic
ni vam patir cap entrebanc en una cursa molt acciden-
tada”. De cara a l’any vinent, l’equip vol canviar l’actual Seat
Ibiza, per un de nou amb més potència.  LM

Rècord de participants en el 8è
campionat de tir amb arc 3D

El club clou la temporada participant a la Challenger Empordà del 3 al 5 d’octubre

>> Ciclisme

El Club Ciclista Montcada ha
pogut negociar que l’equip local
que ja esponsoritzava la firma
càntabra Saunier Duval a través
de la seva delegació a Catalunya
pugui formar part de l’estruc-
tura de base del bloc profes-
sional que ha decidit crear
l’empresa juntament amb un
altre equip amateur de
Cantàbria. El president del CC
Montcada, Joan Navarra, creu
que amb el nou acord “poten-
ciarem encara més el prestigi
de l’entitat” i el director tècnic,
Josep Maria Tàpies, està
convençut que ara  “atraurem
nous corredors joves que
vegin a través del club una
motivació per poder donar el

salt a professional”.
Valoració positiva. Amb la
participació a la Challenger
Empordà del 3 al 5 d’octubre, el
CC Montcada donarà per
finalitzada l’actual temporada.
“Estem molt contents, hem
aconseguit uns resultats
excel·lents, i això que hem de
recordar que partíem d’un
equip formar per corredors
descartats per altres clubs”,
valora Tàpies. Corredors com
Alberto Losada i David Peña
s’han consolidat en la categoria
de sub-23. El director tècnic
assegura que s’han assolit els
objectius de participar sobretot
en competicions nacionals. De
cara a la propera temporada,
Tàpies ha avançat que intentaran
sortir amb un equip molt potent,

ja com a filial d’un equip profes-
sional, amb els reforços de nous
corredors joves “per fer un
equip de futur que puguem
promocionar”. El CC Mont-
cada reemprendrà la temporada
al gener. Al desembre, però, està
previst que la plantilla faci una
estada de preparació a la Cer-
danya francesa.
Els directius de la firma Saunier
Duval van acordar el 25 de
setembre crear un ambiciós
projecte esportiu, competitiu
amb els gran equips del ciclisme
espanyol després de les possibles
desaparicions de conjunts histò-
rics. Tot i que encara no s’han
concretat els fitxatges per la pro-
pera temporada, els directius han
assegurat que “ja existeixen con-
verses avançades per comptar
amb corredors de primera fila”.

El Club de Can Piqué, organitzador de la prova, aconsegueix vuit medalles

lluís maldonado
redacció

lluís maldonado
vallençana

El Club de Tir amb Arc Can
Piqué va obtenir vuit medalles
en el 8è campionat de recorregut
de bosc en tres dimensions
(3D), que es va celebrar a les
instal·lacions de Can Piqué el 28
de setembre. A més, la prova
va batre el rècord de participació
amb més de 130 inscrits, alguns
vinguts del centre de França i de
la Catalunya Nord.
En total el club montcadenc va
sumar dues medalles d’or, les de
Julio Amat en la modalitat de
recte i Xavier de la Fuente en
lliure; tres de plata amb M.Án-
gela Martínez en lliure, Manuela
López en recorbat femení i Pe-
dro Antonio Martín en masculí;
i les tres de bronze obtingudes
per Fernando Macho en
mecànic, el júnior Jonás del Rio
en recorbat i Javier Fernández,

 >> L’organització, els premiats i les autoritats locals
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també en recorbat. El Club de
Can Piqué va pujar en pràcti-
cament tots els podis de la
competició en les diferents
modalitats.

Un club referent. El presi-
dent de l’entitat, Toni Roca, ha
destacat la gran participació re-

gistrada enguany en una prova
de gran qualitat. El bon
moment pel que travessa l’entitat,
després d’haver estat seu del
Mundial de policies i bombers,
està fent plantejar a la junta del
club la possibilitat d’acollir un
torneig estatal i també una
competició internacional.

JAM



“Vull pintar fins al final i
no envellir com a pintor”

Tertúlia va

revolucionar la

vida cultural del

poble en una

època molt grisa

Jo gaudeixo

pintant, ha estat la

meva vida i la

meva sort

�

Pintor

LAURA GRAU

�La passió per la pintura,
d’on li ve?
Recordo que, de molt petit,
il·lustrava els contes que expli-
cava un amic meu. Quan vaig
fer batxillerat, li vaig demanar a
la meva mare que em deixés
anar a classes de pintura perquè
hi tenia afició. La meva àvia ma-
terna dibuixava els motius de les
reixes que forjava el meu avi i
un oncle avi de la meva àvia era
pintor. O sigui que, si hi ha al-
guna cosa de genètic, en això de
la pintura, tot em ve per la línia
materna.
�Treballar com
assalariat i fer-se
un nom en el
món de l’art sem-
blen dues coses
incompatibles
Pintar era el que més
m’agradava a la vi-
da, però no em do-
nava de menjar. Per
contra, vaig tenir al-
tres circumstàncies a
favor. Per exemple,
vaig tenir la sort de
conèixer el crític
Juan Ramón Maso-
liver. L’home era
prou educat i gene-
rós com per no de-
mostrar que qui
m’ajudava era ell.
Mai no oblidaré la
presentació que em
va fer a l’exposició de la Syra ni
les crítiques del seu amic Marçà
al Correu Català. Tot això va
suposar un impuls molt gran

per a la meva carrera de pintor.
Jo era molt tímid i no sabia
vendre la meva obra. Encara em
costa dir que sóc pintor i fer-ne
una bandera. En els primers con-
cursos en què participava, pro-
curava no dur l’obra jo. Em feia
vergonya i li demanava al  meu
germà gran que els la lliurés ell.
�Dóna molta importància a
la crítica?
La crítica ha de ser una orienta-
ció per al probable comprador
o admirador d’una obra. Però
cada vegada és més complica-

da i elitista. Sovint
només l’entén l’au-
tor i l’artista.
�Com recorda
l’època del grup
Tertúlia?
Van ser anys de
convulsió, vam re-
volucionar la vida
cultural del poble
en una època molt
grisa. Vam tenir la
sort que l’alcalde
del moment ens va
donar certa lliber-
tat i el privilegi de
comptar amb el
suport de perso-
natges de la talla
intel·lectual i huma-
na de Masoliver i
Xavier Fàbregas.
�Montcada és el
motiu de tota la

seva obra
El paisatge, els edificis i les per-
sones que m’han acompanyat
tota la vida són el punt de par-

La recerca de la perfecció. A punt de fer 76 anys i
amb una afecció pulmonar que li impedeix fer cap esforç, Joan
Capella s’asseu cada dia davant del cavallet i pinta la Montcada
dels seus records. No és una Montcada antiga ni moderna, és una
Montcada eterna que encarna l’univers vital i emocional de
l’artista, la principal virtut del qual és l’honestedat. Amb una sòlida
carrera i una àmplia producció, que es veu ara recompensada
amb una fundació que portarà el seu nom, Capella continua
evolucionant en la recerca de la perfecció expressiva, en el difícil
objectiu de ‘tocar’ l’ànima de l’espectador i despullar la pròpia.
Aquesta evolució sempre ha estat presidida per la senzillesa i la
discreció, dues característiques inherents a la personalitat de
l’artista, home de poques paraules i mirada penetrant. Mentre
parla, al seu costat està  la seva dona, la  Pilar, que l’acarona amb
la mirada i entra i surt de l’estudi amb un somriure còmplice.

tida per expressar-me. El que
persegueixo és que cada quadre
sigui realment un retrat meu. Per
això el mateix tema pintat avui
o d’aquí a quatre anys, tindrà les
diferències que s’hagin produït
en mi. Ara acabo de fer un Rei-
xac –que està a Can Piqué–molt
diferent als anteriors: no hi ha
portes, ni campanes, ni finestres,
només línies i color.  És un qua-
dre de silencis, m’agrada. Cami-
no cap a la màxima simplificació,
sense diluir mai l’objecte. Pintar
moltes vegades el mateix tema
també em serveix per compro-
var com evoluciona el meu estil.
�Ha destruït molts quadres
al llarg de la seva carrera?
Sí, molts. Si no ho hagués fet,
em penediria de més d’un. Els
pintors passem mals moments,
dies de crisi creativa on no et
trobes bé amb les teves obres
perquè has intentat fer alguna
cosa que has vist i que t’ha agra-
dat, però t’adones que allò no
ets tu.
�Com viu el període de la
vellesa?
És empipador no poder fer tot
allò que voldries. Per pintar haig
de fer molt més esforç creatiu.
Abans agafava el cotxe i voltava
per Montcada. Veure món és
important per a un pintor i ara
només puc recórrer a la memò-
ria. Sort que el fet de pintar a
l’estudi m’ha servit per aguditzar
la memòria gràfica de les coses
i captar-ne l’essència.
�Què és el que més desitja?
Que arribi a bon port la Funda-

Joan Capella

ció Joan Capella, que garanteix
que la meva obra es conservarà
i no acabarà malvenent-se en els
Encants –com els ha passat a
alguns pintors. I sobretot vull
continuar pintant fins al final i

no envellir com a pintor, estar
sempre progressant. Em con-
formaria amb morir davant
del cavallet. Jo gaudeixo pin-
tant, ha estat la meva vida i la
meva sort.


