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En opinió del consistori, la proposta de la Generalitat es pot millorar. Pàgina 3

SÒNIA HERNÁNDEZ

>>  El govern local
anuncia la pròxima
creació d’una Agència de
Promoció Econòmica P.9

>>  Trobada entre
l’alcalde i la direcció
de Correus per concretar
millores en el servei   P. 7

L’Ajuntament presenta
al·legacions al traçat
de soterrament de la C-17

>>  La Policia Local
incauta prop de 75
quilos d’haixís i deté
dues persones P.7

Els alumnes llencen confeti en commemoració de l’efemèride. P.12

El CEIP Elvira Cuyàs inicia els actes
de celebració del 25è aniversari

4.000 signatures
avalen l’oposició
municipal al túnel
sota el Turó

Pàgina 6

ÀNGEL ACÍN

>> El taller ‘La mirada de
les dones’ mostra la visió
femenina de la ciutat  P. 14
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 >>Vista aèria del Turó

>> Els partits anuncien
actes de campanya amb
motiu de les eleccions
autonòmiques P.11

>> El Valentine
Montcada confia en
remuntar posicions en la
lliga EBA de bàsquet P. 24

La Plataforma ciutadana con-
tra el túnel del Turó ha lliurat a
la Generalitat i a l’Ajuntament
més de 4.000 signatures sol·li-
citant la retirada del projecte de
la nova línia de tren de Manresa
a través del Turó de Montcada,
inclós al Pla Director d’Infraes-
tructures (PDI) de l’Autoritat
del Transport Metropolità
(ATM). Les signatures reco-
llides durant una campanya feta
a la localitat en els darrers me-
sos avalen el posicionament del
Ple municipal en contra de la
infraestructura.

LAURA GRAU
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Ajuntament i entitats de Mas Rampinyo acorden presentar al·legacions conjuntes al projecte

SOTERRAMENT DE LA C-17

pilar abián
redacció

El consistori proposa cobrir més metres
i eliminar un vial previst a la Carrerada

L’Ajuntament i entitats de Mas
Rampinyo faran al·legacions
conjuntes per millorar alguns
aspectes del traçat de soterra-
ment de la carretera C-17 al seu
pas pel barri. Així ho van acor-
dar en la reunió d’urgència con-
vocada pel consistori el passat
21 d’octubre amb la Comissió
de seguiment del Pla Estratègic
i representants veïnals, després
que la Generalitat tragués el pro-
jecte a exposició pública. En la
mateixa reunió es va parlar de
la futura connexió entre la C-17
i la C-58 –vegeu pàgina 4.
Segons la proposta de la Direc-
ció General de Carreteres del
Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, el  co-
briment d’uns 400 metres de
l’antiga carretera nacional suposa
una inversió de 22 milions d’eu-
ros. Per a les autoritats munici-
pals, el projecte, en global, és
positiu, però preveu algunes
qüestions inacceptables, com ara
fer passar una carretera d’accés
al nucli urbà per l’actual parc del
carrer Carrerada. Tècnicament
hi ha solucions alternatives, per
això els Serveis Tècnics Munici-
pals estan preparant propostes
que presentaran abans del 5 de
desembre, data en què acaba el
període perquè el consistori faci
al·legacions –per a empreses i
particulars finalitza un mes abans.

Esmenes. Les principals de-
mandes que farà l’Ajuntament
passen per construir una roton-
da sota el pont de la línia de Puig-
cerdà que distribueixi el trànsit
intern cap a Ripollet, Montcada i
els polígons del sector. En segon
lloc, ampliar els metres de soter-
rament previstos: la Generalitat
proposa cobrir des de la plaça
d’Espanya fins a l’alçada del
CEIP Elvira Cuyàs i el consistori
vol que el tram s’ampliï fins al
pont ferroviari. Altres esmenes
van en la línia de suprimir la
sortida del carrer Tarragona per
crear un espai verd i transfor-
mar el carrer Puigcerdà en zona
de vianants. A aquestes al·lega-
cions s’afegiran les que entitats

valoracions

PROJECTE MILLORABLE

“En global és un bon projec-
te, però no arriba al 10 i, te-
nint en compte que aquesta
és una obra de futur, ha d’in-
corporar totes les millores pos-
sibles”.César Arrizabalaga,
alcalde

“Tècnicament hi ha alternati-
ves al vial proposat a la Carre-
rada i per a la connexió amb
Ripollet, només és qüestió de
diners”. Marta Bunyesch, ar-
quitecta municipal

“Plantejar una carretera per la
Carrerada en un espai que és
zona verda és una aberració
que no acceptem”. Manel Be-
tran, president AV Mont-
cada Nova

1. Ampliar els metres de soterrament previstos fins al pont ferroviari

2.Eliminar l’accés rodat previst al carrer Carrerada

3.Fer una rotonda sota el pont de la línia de Puigcerdà que distribueixi
el trànsit intern cap a Ripollet, Montcada i els polígons del sector

4.Suprimir la sortida del carrer Tarragona per crear una zona verda
al costat de la futura biblioteca

5.Transformar el carrer Puigcerdà en zona de vianants

Peticions municipals i veïnals

IMATGE VIRTUAL DEL
PROJECTE PRESENTAT

PER LA GENERALITAT

IMATGE VIRTUAL DEL
PROJECTE PRESENTAT

PER LA GENERALITAT

4

5veïnals i particulars considerin
oportunes presentar durant el
període d’exposició pública del
projecte, que es pot consultar al
departament d’Urbanisme.
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L’Ajuntament s’oposa al pro-
jecte de connexió de la C-17
amb l’autopista C-58 entre
Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental) i Mollet del Vallès
(Vallès Oriental)  a través del Pla
de Reixac. Així ho han mani-
festat  les autoritats municipals
després de rebre l’estudi infor-
matiu de les obres que ha apro-
vat la Direcció General de Car-
reteres del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públi-
ques. Aquesta actuació, actual-
ment en informació pública,
suposa una inversió de 32,46
milions d’euros.

Proposta. El traçat de la ca-
rretera que proposa el govern
autonòmic comença a l’enllaç de
connexió de la N-150 amb la
carretera C-58, al terme muni-
cipal de Ripollet, seguint el traçat
actual de l’accés a la cruïlla amb
la carretera que uneix Montcada
i Reixac amb Ripollet. En
aquests primers 1.300 m es
preveu l’ampliació de la calçada
existent, el que comporta també
l’ampliació del pont actual so-
bre el riu Ripoll. Després hi ha
el tram que passa pel Pla de
Reixac, que té uns 7 quilòmetres
i on s’ha previst la construcció
d’un fals túnel de 250 m per sota
de Can Pomada. Per les espe-
cials característiques de l’obra,
s’han previst 7 passos superiors
i inferiors, així com l’ampliació
d’obres de ponts existents.
Per a l’Ajuntament, la proposta
de la Generalitat suposa hipote-
car el futur del corredor verd
del Pla de Reixac amb la barre-
ra que significaria aquesta infra-
estructura viària. L’alcalde con-
sidera que aquest projecte –pre-
vist en el Pla General Metro-

El consistori opina que la infraestructura, inclosa al PGM del 1976, no és necessària per al municipi

L’Ajuntament s’oposa al projecte perquè
perjudica el corredor del Pla de Reixac

>> L’estudi sobre la connexió de la C-17 amb la C-58, en exposició pública

arguments consensuats

pilar abián
redacció

polità (PGM) de 1976– no té
gaire sentit en l’actualitat. “S’ha
fet un estudi de mobilitat que
demostra que la connexió
tindria poc trànsit si se supri-
mís el peatge de la Llagosta-
Mollet de l’autopista C-33”,
ha dit l’edil. L’opinió del govern
local compta també amb el
suport dels tècnics. L’arquitecta
municipal Marta Bunyesch creu
que tècnicament és gairebé in-
viable fer el projecte sense con-
dicionar el futur del Pla de Rei-
xac i del corredor verd que arri-
ba fins a Sant Llorenç del Munt:
“A banda del cost econòmic,
hem de tenir en compte l’oro-
grafia, que impossibilita so-
terrar més tram del vial, de
manera que la infraestructu-
ra farà de barrera en el terri-
tori”. Altres aspectes que també
preocupen el consistori són que
es farien nussos viaris molt pro-
pers a la nova zona residencial
de Mas Duran i que la carretera
passaria per sota la línia de Puig-
cerdà impedint en un futur el
soterrament de la mateixa.
L’Ajuntament presentarà al·lega-
cions amb l’objectiu d’aturar el
projecte i intentar que es facin

Viaducte c-58

C-17

riu Ripoll

PLA DE REIXAC

Tram soterrat

Mas Rampinyo

Can Milans

Proposta de nou vial

nous estudis sobre la qüestió.
Arrizabalaga creu que cal repen-
sar novament la necessitat d’una
infraestructura d’aquestes carac-

terístiques: “Fa prop de 30 anys
el PGM va plantejar projec-
tes que, en l’actualitat, potser
ja no són vigents; cal que les

administracions facin una
revisió a fons del mateix i es-
tudiïn alternatives més ade-
quades a la nova realitat”.

Les al·legacions que es presentin contra el tra-
çat de soterrament de la C-17 al seu pas per
Mas Rampinyo i la connexió d’aquest vial amb
la C-58 seran conjuntes de tots els grups
municipals i de les entitats i particulars que es
vulguin afegir. La unanimitat a hores d’ara és
total encara que en un principi va haver-hi
diferents posicionaments en el si del mateix
govern entre PSC i CiU. L’alcalde va criticar
que la Generalitat hagués tret el pla a exposició
pública sense haver con-
sensuat prèviament amb
el consistori qüestions
de “vital importància”
per al municipi. Segons
l’edil, aquesta precipita-
ció només es podia en-
tendre com un fet elec-
toralista. El portaveu del
grup municipal de CiU,
Joan Maresma, va dis-
crepar públicament i va
dir que la seva formació
s’oposaria a al·lega-
cions que signifiquin un
retard en la realització
del projecte. Les dife-

rències es van resoldre ràpidament i, durant la
reunió convocada a la Casa de la Vila amb
entitats i membres del Pla Estratègic, Arri-
zabalaga i Maresma ja van deixar clar que no hi
havia fisures ni enfrontaments en el si del govern.
Les propostes formulades es van reafirmar amb
el suport tècnic de l’arquitecta municipal, Marta
Bunyesch, i l’enginyer Robert Vergés, a qui el
consistori ha demanat assessorament en
aquests i altres projectes.

EL GOVERN LOCAL UNIFICA CRITERIS

PILAR ABIÁN

>>L’alcalde explica personalment les propostes del consistori durant la reunió

actualitat
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El col·lectiu confia que la campanya reforci el posicionament del consistori, contrari a la infraestructura

TÚNEL FERROVIARI SOTA EL TURÓ

laura grau
redacció

L’INFORME ENCARREGAT PER L’AJUNTAMENT TAMBÉ S’OPOSA AL TÚNEL

estudi tècnic

La Plataforma lliura a les administracions
4.000 signatures en contra del projecte

 >>Membres de la Plataforma lliuren les signatures a l’Ajuntament a través de l’OAC

LAURA GRAU

L’Ajuntament va encarregar un
estudi a l’enginyer de camins
Robert Vergés, amb l’objectiu de
demostrar que és més efectiu i
econòmic potenciar la línia exis-
tent que no pas desdoblar el
trànsit ferroviari per un nou traçat
des de Torre Baró a Cerdanyola
per reduir en 6 minuts la con-
nexió entre part del Vallès Occi-
dental i Barcelona. L’informe
reforça les tesis de l’Ajuntament
contràries a la infraestructura
amb aquestes principals con-
clusions:
1. Els usuaris de les estacions
de Montcada Bifurcació, Mont-
cada i Reixac-Manresa i Mont-
cada i Reixac-Santa Maria de la
línia C.4 de Renfe es veurien
perjudicats ja que no tots els trens
passarien per aquestes esta-

Representants de la Plataforma
contra el túnel ferroviari sota el
Turó van lliurar a la Generalitat
el passat 20 d’octubre més de
4.000 signatures sol·licitant la
retirada del projecte de la nova
línia de Manresa, inclós al Pla
Director d’Infraestructures
(PDI) de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM). L’es-
crit que acompanya les firmes
senyala que el projecte reduiria
la freqüència de pas dels trens
per les estacions de Can Sant Joan,
–Montcada i Reixac–Bifur-
cació– i del centre –Montcada i
Reixac-Manresa– en direcció a
la resta del Vallès Occidental, i
afegeix que Terra Nostra –
Montcada i Reixac-Santa Maria–
quedaria incomunicada en els
dos sentits. La plataforma
també critica que l’actuació
suposaria una nova barrera
arquitectònica i una agressió per
a la muntanya del Turó, ja molt
castigada per les extraccions
calcàries. Aquest escrit ha estat
tramès a tots els candidats a les
eleccions autonòmiques. D’altra
banda, el membre de la llista
d’ICV-EUiA, Antoni Garcia, va
acompanyar el 20 d’octubre els
representants de la Plataforma.

Suport a l’Ajuntament. La
plataforma, formada per la
Federació d’Associacions de
Veïns de Montcada i Reixac
(FAVMiR), el Grup de Medi
Ambient i ciutadans a títol
particular, també va presentar
les signatures al Registre de
l’Ajuntament “amb l’objectiu
–va explicar Esteve Recasens,
de la Plataforma– que el
govern municipal disposi

d’una eina més de pressió per
negociar la retirada del
projecte”. De fet, el Ple del con-
sistori –format pel PSC, CiU,
ICV, EUiA, PPC i ERC– ja va
aprovar per unanimitat oposar-
se a la infraestructura al setem-
bre del 2001 i va presentar
al·legacions al PDI en aquest sen-
tit. Fa uns mesos, el govern
municipal va reforçar la seva
posició amb l’elaboració d’un
estudi tècnic que ja està en mans
de l’ATM –vegeu requadre.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), considera que les sig-
natures seran un puntal més per
reafirmar la voluntat municipal
i confia que el projecte no s’arribi
a dur a terme: “El PDI és un
catàleg d’intencions, encara
sense  finançament, part del
qual podria acabar sent paper
mullat”.

cions (alguns trens passarien pel
túnel i altres pel trajecte actual) i,
per tant, haurien d’esperar les
circulacions que ho fessin.
2.La introducció d’un doble tra-
jecte entre Torre Baró i Cerdanyola
comportaria una major dificultat en
l’explotació en la línia C-4 de
Renfe, ja que algunes unitats
seguirien el trajecte actual i
d’altres passarien pel túnel de
Montcada. A més, aquest tipus
d’explotació provocaria una dis-
minució notable en la capacitat de
la línia i, en conseqüència, podrien
passar menys trens que ara.
3. Actualment, entre les estacions
de Montcada i Reixac de la línia C-
2 i de Montcada i Reixac-Manresa
de la línia C-4 es produeix un gran
nombre d’intercanvis entre usua-
ris d’ambdues línies. Lògicament

la introducció d’un túnel impediria
aquests intercanvis. Per tant, un
usuari de Granollers que volgués
anar a la Universitat Autònoma
hauria d’agafar el tren fins a Sants
amb la línia C-2 i posteriorment
allà agafar un tren de la C-4 fins a
la universitat. Una segona pos-
sibilitat seria esperar una de les
unitats que anés pel traçat antic.
4. El problema que hem es-
mentat anteriorment es produeix
també en els intercanvis entre les
línies C-3 i C-4 que es fan ara a
l’estació de Montcada Bifurcació.
En definitiva, la construcció del tú-
nel no es justifica, ja que val molts
diners (36 milions d’euros), s’es-
talvia molt poc temps i perjudicaria
als usuaris de les estacions de
les tres estacions i també a la res-
ta d’usuaris de les línies C-2, C-3

i C-4 de Renfe que haurien de
fer els intercanvis amb una
pèrdua de temps respecte la
situació actual. LR

PILAR ABIÁN

>>Robert Vergés, autor de l’estudi
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Correus ultima la compra
d’un nou local al municipi

laura grau
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La Policia Local intercepta
75 quilograms d’haixís

L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i la presidenta de l’Àrea
Interior de l’Ajuntament, Carme
Porro (PSC), es van reunir el pas-
sat 21 d’octubre amb el cap pro-
vincial de Correus de Barcelo-
na, Ramón Marín; el cap de lo-
gística, Diego Palma i el respon-
sable del Vallès Occidental, Ce-
sáreo Paz.  L’entrevista és conse-
qüència de la primera reunió que
va convocar l’alcalde el passat
mes de maig amb representants
de Correus per manifestar a
l’empresa el malestar del veïnat
pel retard en el repartiment de la
correspondència, especialment a
zones del municipi com Can
Cuiàs, Terra Nostra, Can Poma-
da i el Bosc d’en Vilaró. Les
deficiències del servei es van veu-
re agreujades per l’acumulació de
correu endarrerit, a causa de la
vaga que van fer els centres de
classificació de la província de
Barcelona a principi d’any. Els
representants de Correus es van
comprometre a solventar aquest
“tap” amb un equip de reforç,
van indicar que es faria un
“redimensionament” de la

plantilla–càlcul del personal
necessari per cobrir el territori
de Montcada– i van anunciar la
compra d’un local més gran i
amb millors condicions, ja que
les actuals oficines –al carrer
Montiu– s’han quedat petites des
de fa temps per acollir l’actual
volum de correspondència.

Més plantilla. Quatre mesos
després de la primera reunió,
Correus assegura que el proble-
ma de la correspondència acu-
mulada va quedar resolt a l’estiu
amb un equip de reforç i que
s’ha millorat el repartiment, tot
i que encara queden aspectes a
resoldre a zones de Terra Nos-
tra i el Bosc d’en Vilaró. Fonts
de l’AV d’aquest sector, on els
veïns han instal·lat bústies
col·lectives a l’entrada de la
urbanització per facilitar la feina
als carters, han indicat que la
correspondència ha començat a
arribar de forma més constant,
tot i que encara amb retard.
A la darrera reunió, Marín va dir
que s’estan ultimant els tràmits
per adquirir el nou local, que
també estarà ubicat al carrer
Montiu, però que tindrà “el tri-

ple espai que l’actual, és a dir,
300 metres quadrats”. També
va anunciar que s’augmentarà
plantilla –però no va concretar
la xifra definitiva– i que es millo-
rarà la ubicació d’algunes bústies
per facilitar l’accés del veïns.
Actualment l’oficina local de
Correus té 24 empleats, un més
que abans de l’estiu. No obstant
això, fonts dels treballadors han
indicat que, si bé la situació ha
millorat lleugerament, el repar-
timent amenaça de tornar-se a
col·lapsar amb la proximitat de
les eleccions autonòmiques si
l’empresa no posa reforços. Els
delegats sindicals encara no dis-
posen del resultat del redimen-
sionament que va anunciar Cor-
reus per adequar la xifra d’em-
pleats a les necessitats de Mont-
cada. Segons fonts sindicals,
l’empresa no ha tingut mai en
compte el fet diferencial del
municipi –amb barris molt dis-
persos i d’accés complicat– a
l’hora de fer el càlcul del perso-
nal necessari per cobrir tot el
territori i aquesta és la raó prin-
cipal del mal funcionament del
servei, a més de les mancances
del local.

L’empresa anuncia que augmentarà la plantilla sense concretar la xifra

La Policia Local va localitzar el
passat 25 d’octubre a la tarda
una partida de prop de 75 quilos
d’haixís al terme municipal
montcadenc, amb un valor
aproximat a preu de mercat de
150.000 euros. Una trucada va
alertar la policia de la presència
de dos individus que manipula-
ven paquets a l’interior d’una fur-
goneta. Dos agents motoritzats
i un vehicle del cos es van des-
plaçar al lloc dels fets i van dete-
nir, en primera instància, un dels
dos homes quan intentava fugir
a peu. Seguidament es va incor-
porar a la intervenció una pa-
trulla de la Policia Nacional. Els
agents van escorcollar el sector
a la recerca del segon individu
que va ser localitzat minuts més
tard per membres de la Policia
Local. El lloc dels fets i la pro-
cedència dels detinguts no s’han
donat a conèixer per no interfe-
rir en la investigació.

Amagatall. Inicialment a
l’interior de la furgoneta es van
comptabilitzar 354 pastilles de
haixís de 200 grams cadascuna,
tot i que, en una segona revisió,

pilar abián
redacció

es va comprovar que el vehicle
tenia un doble fons on s’ama-
gaven 20 pastilles més. És la pri-
mera vegada que la Policia Lo-
cal localitza una partida de haixís
tan important, segons que ha
declarat el cap del cos, Antonio
Franco. A partir d’ara les inves-
tigacions sobre el cas les durà a
terme la Policia Judicial. Franco
opina que els dos detinguts com
a presumptes traficants d’haixís,
formen part d’una banda més
àmplia i dubta que tornin a ac-
tuar al municipi després
d’aquesta actuació.

En l’operació van ser detinguts dos homes
ARXIU

 >>Pastilles d’haixís interceptat



8 1a quinzena
novembre 2003

laura grau
redacció

LAURA GRAU

>> Pla Estratègic Metropolità

La Comissió Delegada
es reuneix a Montcada

 >> Membres de la Comissió, minuts abans de començar la reunió

notícies

en 2 minuts...
La majoria de sol·licituds als pisos
de l’Impsòl han estat acceptades

�

�

La Casa de les Aigües es rehabilita�
PILAR ABIÁN

Nova tanca a les
vies del c. Carril

Reparen la pintura de la passarel·la

La Casa de la Vila va acollir el
passat 20 d’octubre una reunió
de treball de la Comissió Dele-
gada del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona (PEMB). El
Pla afecta més d’una trentena de
municipis de l’Àrea Metropoli-
tana, entre els quals hi ha el
nostre, i planteja 35 objectius per
millorar la qualitat de vida dels
habitants d’aquest sector. Les
reunions de la Comissió es fan
cada vegada en una ciutat
diferent per potenciar el conei-
xement mutu. A la trobada van
assistir, entre d’altres, José Cuer-
vo, regidor delegat del Pla Es-
tratègic de Barcelona i president
de l’Entitat Metropolitana de
Medi Ambient (EMMA), i
Francesc Santacana, coordina-
dor general del Pla. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), va
destacar la importància que les
reunions del Pla es facin de for-

ma descentralitzada. La majoria
dels assistents a la reunió va tenir
problemes per arribar a Mont-
cada, tot i el plànol detallat que
els va enviar l’Ajuntament. Se-
gons Arrizabalaga, “això de-
mostra la complexitat de la
ciutat i la necessitat d’inser-
tar-la dintre de les estratègies
de mobilitat de l’Àrea Metro-
politana”. Cuervo va posar
Montcada com exemple de
ciutat que ha estat víctima de la

falta de planificació, “d’aquí la
divisió del seu territori, es-
quarterat per nombroses vies
de comunicació”. Cuervo va
afegir que el Pla Estratègic ha de
ser la garantia que no es tornin a
cometre aquests errors. Entre els
objectius generals del PEMB,
n’hi ha dos que afecten direc-
tament el municipi: la pro-
longació del parc fluvial de Santa
Coloma fins a la desembocadu-
ra del Ripoll i l’Ecoparc 2.

PILAR ABIÁN

 >> Els horts il·legals que hi havia al marge de la via han estat eliminats

Fins al 3 de novembre està exposada al vestíbul de l’Ajuntament
la llista provisional dels sol·licitants admesos per optar a un dels
178 pisos protegits que es construiran a Mas Duran (Mas
Rampinyo). L’Institut Metropolità del Sòl (Impsòl) ha acceptat
la gran majoria de sol·licituds, un total de 515, i només n’ha
rebutjat 5 perquè no s’ajusten a les condicions necessàries per
optar a la compra. Els interessats poden  presentar les al·legacions
que considerin oportunes. L’Impsòl serà el responsable de fer
el sorteig dels pisos protegits entre la llista definitiva d’admesos.
LG

En el moment de
tancar aquesta edi-
ció, està previst que
la passarel·la per a
vianants sobre el riu
Besòs, que connecta
Montcada i Santa
Coloma de Gra-
manet, s’obri al pú-
blic després que hagi
estat tancada durant
uns dies per uns
treballs de reparació de la pintura del paviment, que es va fer
malbé a causa del pas de maquinària pesant. El consistori té
previst fer un acte popular abans de final d’any per inaugurar
oficialment la nova infraestructura i el passeig de ribera al marge
esquerra del Besòs. LG

PILAR ABIÁN

Renfe ha acabat les obres de
reparació de la tanca del carrer
Carril al tram de Can Sant Joan.
Els operaris també han eliminat
els horts irregulars que hi havia
a la zona i han netejat tot el
perímetre. L’actuació ha tingut
lloc després que els veïns i
l’Ajuntament reclamessin aquest
estiu a Renfe que adeqüés la
zona, força degrada. SA

Ja està en marxa la primera
fase del projecte per conver-
tir el conjunt arquitectònic de
la Casa de les Aigües en un
museu de l’aigua. La primera
fase afecta la Casa del Maqui-
nista. L’empresa Construc-
tobras està refent l’estructura
i els interiors, amb l’habilitació
d’una planta superior lliure i
una planta baixa amb lavabos
i despatxos. L’obra costarà
334.000 euros. LG



91a quinzena
novembre 2003

El govern vol crear una Agència
local de Promoció Econòmica

sònia hernández
montcada

>> Jornada sobre la nova llei mediambiental per a indústries

notícies

 >> D’esquerra a dreta, Hierro, Romo, Hermoso i Català

SÍLVIA ALQUÉZAR

A princip d’any totes les em-
preses de Montcada han d’estar
adaptades a la llei 3/1998 de la
intervenció integral de
l’administració ambiental. La
normativa estableix el proce-
diment administratiu que han de
seguir els empresaris i industrials
per poder exercir al municipi.
Avui per avui només un 10% de
les empreses i indústries de la
ciutat s’han adequat a aquesta
normativa. Amb la intenció de
recordar als industrials  l’obliga-
torietat d’adaptar-se a la nova
llei, l’Ajuntament va organitzar
el 22 d’octubre a l’Auditori Mu-
nicipal una jornada informativa,
amb la participació del president
de l’Àrea de Política Territorial,
Alfonso Romo (PSC), el regi-
dor de Promoció Ocupacional
i Pla Estratègic, Francisco Hie-
rro (PSC), i el regidor de Lli-
cències i Disciplina, Sergio Her-
moso (PSC). Els edils van
aprofitar l’ocasió per presentar
les línies estratègiques de la po-
lítica industrial que el govern
municipal –PSC i CiU– vol
desenvolupar durant el mandat.

Nova agència. Hierro va
avançar la intenció de l’Ajun-
tament de crear l’Agència de
Promoció Econòmica, una pro-
posta recollida al Pla Estratègic
de la ciutat. El principal objectiu
del nou organisme serà millorar
la qualitat de l’ocupació al
municipi. “Creiem prioritari –
va afirmar el regidor de Pro-

moció Ocupacional– que a
Montcada existeixi més ocu-
pació, no tant més llocs de
feina; perquè hi ha més oferta
que demanda, sinó millorar els
llocs de feina per incrementar
la competitivitat de les
empreses i la formació de les
persones que hi treballen”.
Per la seva banda, Hermoso va
explicar que l’objectiu de l’Ajun-
tament en l’àmbit industrial passa
per millorar els accessos als polí-
gons. Segons l’edil, la principal
actuació serà la creació d’un nou
accés des de lal C-17 als polí-
gons i el soterrament de la via al
seu pas per Mas Rampinyo: “Hi
ha molts embussos de trànsit,
i és una preocupació prio-
ritària, perquè volem asse-
gurar una bona connectivitat
amb els sectors industrials”.
El tècnic de Llicències i Disci-

plina, Jordi Català, va ser l’en-
carregat d’explicar durant les
jornades el contingut de la llei
mediambiental que va entrar en
vigor al 1999. Català va recor-
dar que les empreses tenen de
termini per adaptar-se a la nova
normativa fins a l’1 de gener.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va ser l’encarregat de
cloure la jornada informativa i
va fer una crida perquè els in-
dustrials i l’administració treba-
llin conjuntament. “Hem volgut
explicar en què consisteix
aquesta llei mediambiental–
va dir – i oferir el nostre ajut
al teixit industrial per conti-
nuar en aquesta línia de
col·laboració”. L’edil va anun-
ciar que el Pla Estratègic definirà
els eixos bàsics de desenvolu-
pament industrial i que es pre-
sentarà al desembre.

Mesures contra
incendis forestals
Segons un decret de la Gene-
ralitat, durant el període comprès
entre el 10 d’octubre i el 14 de
març –fora del període de risc
d’incendis–, les persones que
tinguin previst fer foc en zones
forestals i en la franja de 500
metres que les envolta ho hauran
de comunicar prèviament. La
comunicació es pot presentar a
les oficines del cos d’agents
rurals, a l’Ajuntament on es trobi
situat el terreny forestal, al
consell comarcal corresponent o
a les delegacions territorials del
Departament de Medi Ambient.
Els montcadencs poden dema-
nar l’imprès de notificació a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC).  LG

El Grup de Medi
Ambient reclama
informació sobre

l’Ecoparc 2

Reparació
de voreres

PILAR ABIÁN

El Grup de Medi Ambient de
Montcada i Reixac ha expressat
el seu malestar per l’ajornament
de la reunió de la Comissió de
seguiment de les obres de l’Eco-
parc 2, que s’havia de fer el
passat 23 d’octubre, i on estan
representats el consistori, l’Enti-
tat Metropolitana del Medi
Ambient (EMMA), i entitats
ciutadanes. El col·lectiu ecolo-
gista critica que la comissió no
s’ha reunit des d’abans de les
eleccions municipals i afirma
que, quan falten pocs mesos per-
què la planta entri en funciona-
ment, resten temes pendents. LR

 >> Obres al carrer Elionor

La Regidoria de Serveis Munici-
pals està duent a terme la repa-
ració de diverses voreres del
municipi. Fins ara, ja s’han
reparat els carrers Empúries,
Turó i Viver i un tram de l’avin-
guda de la Ribera. La brigada
municipal ha iniciat els treballs
de reforma als carrers Elionor,
Terrassa i Carretera Vella. El
projecte també inclou la repa-
ració del carrer Vilanova i la
rambla dels Països Catalans.

Altres actuacions. En el
moment de tancar aquesta
edició, la Companyia s’Aigües
està substituïnt la xarxa del carrer
Bogatell amb una nova cano-
nada més gran i de ferro per
resoldre els problemes d’inun-
dacions que pateix repetidament
aquest sector
D’altra banda, Serveis Munici-
pals té previst subsanar els des-
perfectes als carrers de la zona
21 de Terra Nostra a causa de
les pluges dels últims dies i asfal-
tar de forma urgent el paviment
delcarrer Camèlies del barri de
Can Cuiàs.

sílvia alquézar
montcada
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en 2 minuts...
Aportació solidària dels treballadors
municipals a Metges sense fronteres

�

Cessió d’un PC a l’AV la Rasa�

El passat 24 d’octubre el president de l’AV la Rasa de Mas Rampi-
nyo, Anatalio Morales,
va signar amb l’alcalde,
César Arrizabalaga
(PSC), i el president de
l’Àrea de Social, Carles
Guijarro (PSC), el con-
veni per a la cessió de
material informàtic de
l’Ajuntament a l’entitat
veïnal. LR

L’entitat amplia els serveis
per als propietaris immobiliaris
sònia hernández
redacció

>> Conveni de l’Ajuntament amb la Cambra de la Propietat

 >> Representants de la Cambra i l’Ajuntament

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’Ajuntament i la Cambra de la
Propietat Urbana de Sabadell i
Comarca van signar el passat 24
d’octubre un conveni mitjançant
el qual l’entitat assessorarà els
propietaris immobiliaris mont-
cadencs de manera gratuïta en
la primera visita. L’acord pretén
millorar la qualitat del servei que
s’oferia als veïns sobre aquestes
qüestions i que fins ara es feia
des de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC). L’acte es va dur a
terme al consistori, presidit per
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), el president de la Cambra
de la Propietat, Albert Blasi, i el
secretari de l’entitat, Antoni
Quintana. Tant Arrizabalaga
com Blasi van mostrar la seva
satisfacció per l’acord acon-
seguit, ja que, segons l’alcalde,
“la propietat és una qüestió
que preocupa els mont-
cadencs”. Per la seva banda, els
representants de la Cambra van
afirmar que la col·laboració
amb Montcada és una mostra
que l’activitat de l’entitat es va
estenent per la comarca i que els
propietaris immobiliaris cada
vegada estan més protegits. La
Cambra funciona des de les
seves seus, a Sabadell i Cer-
danyola.

Atenció especialitzada.

L’OMIC ha atès  múltiples con-
sultes sobre problemes derivats
dels règims de la propietat
horitzontal i d’arrendaments
urbans. Durant el 2002, dels 588
usuaris que van ser atesos a
l’Oficina, 113 van fer consultes
sobre propietat horitzontal i 47
sobre arrendaments urbans.
Això representa un 27% sobre
el total de consultes ateses.
L’OMIC té competències per
informar i intervenir en assump-
tes relacionats amb la vulneració

dels drets dels consumidors. En
aquests casos es procedeix a la
tramitació d’una reclamació o
denúncia. En canvi, en els casos
de propietat horitzontal i
d’arrendaments urbans, com
que els conflictes en aquest sentit
no representen una vulneració

de normativa relativa als drets
del consumidors, l’OMIC no
podia intervenir més enllà de la
informació als usuaris, per la
qual cosa havia de derivar-los a
un altre professional. El conve-
ni signat també es concretarà
amb un cicle de conferències.

Representants de la Coordinadora de personal i de l’Ajuntament
van lliurar el 23 d’octubre a l’ong Metges sense fronteres un xec
per valor de
3.450 euros pro-
vinents de la de-
ducció de la nò-
mina correspo-
nent als treballa-
dors que van fer
vaga el passat
10 d’abril contra
l’inici de la gue-
rra a l’Iraq.
Durant l’acte,  la
delegada de
l’organització a
C a t a l u n y a ,
Mònica Folch, va assegurar que els diners “arribaran, segur,
a les persones que més ho necessiten”. Folch va agrair als
empleats i responsables polítics el seu ajut perquè “gràcies a
aquestes aportacions podem ser una entitat independent”.
La donació a Metges sense fronteres és fruit d’un acord entre
l’equip de govern i la Coordinadora de personal que ha quedat
recollit a l’últim conveni col·lectiu signat aquest any. El document
inclou un punt en què sempre que es produixi una situació
similar, els diners retinguts es destinin a fins solidaris. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

“Protegim els propietaris”
SÒNIA HERNÁNDEZ

Antonio Quintana, secretari de la Cambra

l’expert

-Quina és la funció de la
Cambra de la Propietat?
Defensar els interessos de
propietaris i usuaris d’habitat-
ges i locals de negoci; de tot
allò relacionat amb la propie-
tat urbana en general, perquè
és un punt de referència per a
totes les administracions a
l’hora de carregar impostos. La
Cambra defensa els propieta-
ris de les pretensions exces-
sives d’aquestes entitats. I
també assegura que la relació
entre dues persones a l’hora
de llogar un espai sigui la co-
rrecta. Una altre vessant és la
comunitat de propietaris.
-Hi ha una part social en
aquesta funció?
-Nosaltres fem una funció so-
cial, tot i que les cambres van
néixer per protegir les propie-
tats dels rics i dels podero-
sos. Però això avui dia ha
canviat.  Les cambres d’abans

s ’ h a n
transfor-
mat i ara
tenen una
f u n c i ó
d’asses-
sorament
a les per-
s o n e s
que han
treballat tota la seva vida per
tenir una propietat.
-Com ha estat la relació de
la Cambra amb Montcada?
Fins al 1994 només teníem
jurisdicció a Sabadell, des-
prés la la nostra àrea
d’acció va créixer i vam arri-
bar a zones com Montcada
i Reixac. Vam crear una
delegació a Cerdanyola,
perquè allà hi ha els jutjats,
i des d’aleshores ens han
arribat moltes consultes de
Montcada, i sobretot, a través
de l’OMIC. SH

El cementiri municipal amplia el seu horari habitual els dies 31
d’octubre, 1 i 2 de novembre amb motiu de la festivitat de Tots
Sants. La instal·lació romandrà oberta de 9 a 19 h. D’altra ban-
da, els cossos de seguretat duran a terme un dispositiu especial
per garantir la fluïdesa del trànsit en l’accés als cementiris de
Collserola i Montcada. La Guàrdia Urbana de Barcelona
controlarà l’encreuament de la C-17 i la N-150, mentre que els
Mossos d’Esquadra regularan la circulació a l’entrada del
cementiri de Collserola, a la N-150. Per la seva banda, la Policia
Local tindrà dos agents a l’entrada del cementiri local i dos més
que agilitaran el trànsit a la N-150 a l’alçada de les paradetes de
venda de flors. Respecte al transport públic, l’autobús 103, que
circula diumenges i festius, mantindrà la seva cadència habitual
de 10 a 15 h. SA

El Cementiri,obert per a Tots Sants�

ÀNGEL ACÍN
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Eva Garcia presenta el
programa cultural popular

>> Candidata del PPC a les autonòmiques

La número 8 de la llista del Partit
Popular Català (PPC) a les elec-
cions autonòmiques per Barce-
lona, la regidora montcadenca
Eva García, es va presentar com
a candidata del Vallès Occiden-
tal el passat 16 d’octubre a la
ciutat de Terrassa. Vuit dies més
tard, Garcia explicava l’apartat
cultural del seu programa en un
acte que va tenir lloc a la seu lo-
cal del partit. García va estar
acompanyada pel president i
portaveu del PPC a l’Ajunta-
ment, Teodoro García, i la di-
putada al Congrés i regidora de
Sant Cugat del Vallès, Berta Ro-

dríguez. “El PPC vol aprofitar
i promoure l’ús de les dues
llengües oficials de Catalu-
nya”, va destacar la candidata,
qui va afegir que una de les pro-
postes dels populars és substi-
tuir l’actual sistema de sub-
vencions per mecanismes més
objectius com coproduccions i
concessions. Garcia també va
exposar altres qüestions com ara
l’ampliació de la inversió en
biblioteques, la creació d’un mo-
del de formació de futurs crea-
dors, la promoció del turisme
interior, la preservació del pa-
trimoni històrico-artístic i la
potenciació dels mitjans de
comunicació digitals.

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> La candidata, al mig, acompanyada de Garcia i Rodríguez

sílvia alquézar
redacció

La campanya per a les eleccions
autonòmiques –del 31 d’octu-
bre al 14 de novembre– portarà
a Montcada i Reixac alguns
candidats de les llistes dels partits
que concorren a les eleccions
autonòmiques. L’agrupació lo-
cal socialista, que presenta la
regidora Carme Porro com a
candidata  número 57 de la llista
de Pasqual Maragall, obre el
calendari el 31 d’octubre amb
una xerrada sobre el programa
esportiu del PSC a l’Auditori –
19.30h– a càrrec del candidat
Albert Batlle. També visitarà
Montcada el primer secretari de
les Joventuts Socialistes de la Co-
marca (JSC) i candidat  35, Juan
Manuel Jaime, els dies 4 i 11 de
novembre al mercat ambulant
de Can Sant Joan; l’alcaldessa de
Mollet i candidata número 10,
Montserrat Tura, i la regidora de
l’Ajuntament de Molins de Rei i
número 9 de la llista, Carme
Figueres, aniran al mercat els dies
5 i 12 de novembre respectiva-
ment. El 5 de novembre  a la
Casa de la Vila –19.30h– la

laura grau
redacció

candidata 25 de la llista socialis-
ta, Assumpta Baig, parlarà de les
propostes del PSC en l’àmbit de
l’educació. També s’organitza-
ran autocars gratuïts per a les
persones que vulguin assistir a
l’acte central de la Federació del
Vallès Occidental Sud el 10 de
novembre a l’OAR Gràcia de
Sabadell, amb Pasqual Maragall,
i a l’acte final de campanya del
13 de novembre al Palau Sant
Jordi.
CiU farà una festa-míting el 13
de novembre a l’Auditori Mu-
nicipal –20.30h– amb un
concert de música tradicional
catalana i la presència d’un can-
didat autonòmic encara sense
concretar. Pel que fa al PPC, la
candidata per la comarca del
Vallès Occidental, la regidora
montcadenca, Eva García, ha
anunciat que farà actes diaris en
els diferents municipis de la co-
marca i també a Montcada. La
coalició ICV-EUiA a Montcada
té previst fer un acte de cam-
panya el 13 de novembre –
19.30h– a l’IES la Ribera amb
la presència d’Isabel García, nú-
mero 10 de la llista i Jordi Mi-

ralles, número 3. Per la seva ban-
da, la secció local d’ERC farà
un acte electoral a l’Auditori el
5 de novembre a les 21h amb la
presència del número 3 de la
llista, Pere Esteve.

Connexió directa. Els
ciutadans ja poden comunicar-
se amb els candidats al
Parlament a través d’Internet. La
pàgina candidat2003.net estarà ac-
tivada fins al 16 de novembre.
Els electors poden consultar el
programa i la biografia dels can-
didats, a més de comunicar-se
en un fòrum amb els caps de
llista i, en privat, a través del seu
correu electrònic. La pàgina és
una experiència  promoguda pel
Parlament català, CAT365, La
Vanguardia.es i Europa Press, i
s’emmarca en el programa e-
Europe orientat a fomentar la
participació dels ciutadans  en el
debat públic previ a les properes
eleccions autonòmiques. Es
tracta de la principal experiència
de democràcia participativa a
través d’Internet en l’àmbit
d’unes eleccions parlamentàries
que s’ha fet fins avui a Europa.

Tots els partits amb seu local
confirmen actes de campanya

>> Eleccions al Parlament de Catalunya
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XXVè ANIVERSARI DEL CEIP ELVIRA CUYÀS

L’escola commemorarà la data
al llarg de tot el curs acadèmic

 >> Després dels parlaments es va iniciar la festa amb actuació musical i desfilada de gegants i capgrossos

FOTOS: SÒNIA HERNÁNDEZ

La direcció i l’AMPA preparen diverses exposicions i un sopar de germanor

sònia hernández
mas rampinyo

imatges del record

El descobriment de la pancarta
commemorativa del 25è ani-
versari i els parlaments de les
autoritats municipals van obrir
els actes festius que el CEIP
Elvira Cuyàs ha previst per a la
celebració del seu quart de segle
d’història. Divendres 24 d’octu-
bre alumnes, exalumnes, profes-
sors i pares es van reunir per
recordar la trajectòria del cen-
tre. Els esforços de la jornada
eren clars: acostar els més petits
a la història de la seva escola, i
en aquesta línia va intervenir la
directora, Esther Pérez, qui va
recordar les diferents promo-
cions d’alumnes, els pares i els
treballadors que han passat per
l’escola i la seva contribució a què
el centre s’hagi desenvolupat de
la manera que ho ha fet; com
també els va agrair “que afegis-
sin els seus esforços als dels
mestres per aconseguir un
ensenyament de més qualitat
dia a dia”. Pérez també va
reconèixer a l’administració la
gestió pel manteniment de
l’espai. En representació de
l’AMPA, Agustí Fuertes va mos-
trar el seu suport als mestres i
va reclamar l’ajut de l’admi-
nistració perquè la celebració del
25è aniversari sigui una fita
important en la història de
l’escola. En mostra del suport
institucional a la celebració, van
ser presents diverses regidores,
entre elles la d’Educació, Mari
Flor López (PSC). També va ser
present l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), qui va recordar els
temps en què ell formava part
de l’AMPA del centre. “Vint-i-
cinc anys d’una escola és una
cosa molt important–va dir
l’edil adreçant-se als nens–, i

amb aquest centre tinc una
vinculació personal; així que
tots vosaltres us l’heu d’es-
timar molt, perquè aquí
passeu uns anys molt impor-
tants de la vostra vida”.

Actes previstos. El desco-
briment de la pancarta comme-
morativa per part de l’alcalde va
donar pas a la celebració més
festiva, amb música i capgrossos.
Els actes de commemoració del
centre s’estendran durant el curs
i consistiran en una exposició
fotogràfica, una altra de mate-
rial educatiu i un sopar de
germanor, entre altres activitats.
L’escola també ha organitzat un
concurs, obert a alumnes i ex-
alumnes, per triar el logotipus
que simbolitzarà els 25 anys del
centre educatiu.

testimonis

AIXÍ VEUEN
L’ ESCOLA

Esther Pérez,
directora
“Molts dels pri-
mers alumnes
ara ja són grans
i porten aquí els
seus fills, i tots treballem per
aconseguir una escola millor i
una millor educació”.

Elisenda Pérez Pi
Professora des de fa 23 anys
“Sóc de Montcada i m’agrada
treballar-hi, per-
què em permet
seguir la trajec-
tòria dels nens.
Els inicis van
ser difícils, però
avui tenim una
escola amb mol-
ta diversitat. També m’agrada la
manera en què els nens tenen
arrelat el sentiment de perti-
nença a Mas Rampinyo”.

Eva M. Valverde, exalumna
i membre de l’AMPA
“Jo vaig formar part dels grups
que van inaugurar l’escola. La
meva filla té sis anys i dos més
que encara són petits, també
vindran aquí. Em
fa i l · lusió que
tinguin alguns
dels mestres
dels quals jo
guardo un bon
record“.

 >>Alumnes de primer del curs 1979-1980  >>Exhibició de gimnàstica al pati de l’escola

 >>Partit entre mares i professores el 1982

Fa 25 anys es va inaugurar el CEIP Elvira Cuyàs,
amb el nom de l’antiga propietària dels terrenys
on s’havia construït l’edifici. El nou centre venia a
substituir l’escola Graduada Mixta San Pedro de
Reixac, instal·lada a les Antigues Escoles de Mas
Rampinyo. Durant els primers cursos, el nou
espai acollia primària, mentre que els pàrvuls es
mantenien a les Antigues Escoles; una mesura
que duraria poc temps. Mica en mica, els
alumnes de 3 a 6 anys es van anar incorporant
fins a constituir el centre que avui dia coneixem.
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sílvia oliva
redacció

Montcada i Reixac acollirà l’any vinent una exposició sobre l’efemèride

Inici curs

 >>Ana Rivas, amb membres de la

comissió organitzadora

FOTOS: PILAR ABIÁN

LLUÍS MALDONADO

 >>Perarnau llegeix el manifest
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Les dones opinen que cal millorar
la connectivitat entre els barris

Can Tauler celebra el primer aniversari Obert el termini
per sol·licitar
subvencions

Montcada i Reixac encara té
moltes coses a solucionar en
aspectes com les vies públiques,
els transports i les infraestruc-
tures. En general, es troba a fal-
tar una millor connexió entre els
diferents barris, millors accessos
per a les persones amb mobilitat
reduïda, habitatges protegits,
dispensaris descentralitzats i
serveis específics per a la dona.
Aquestes són les conclusions
extretes del taller participatiu La

mirada de les dones, un programa
organitzat conjuntament per
l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, dut a terme el 25
d’octubre al Centre Cívic Anti-
gues Escoles de Mas Rampinyo.
A l’activitat van intervenir una
vintena de dones, procedents de
barris i orígens socials i geogrà-
fics diferents, les quals van do-
nar el seu parer sobre el muni-
cipi. Entre les assistents, algunes
participen habitualment al teixit
associatiu, mentre que altres era
la primera vegada que prenien
part en una activitat d’aquest
tipus. En primer lloc, les mont-

cadenques van estudiar la seva
situació personal: el temps dedi-
cat a la llar i la família, el destinat
a la feina i el que s’ocupa amb
l’oci i el lleure. L’objectiu era
comprovar si la ciutat en què
viuen respon a les seves neces-

sitats i als projectes que volen
desenvolupar, i en cas de no ser
així, debatre sobre quines són les
mancances que ho impedeixen.
El taller participatiu es va
organitzar en tres grups d’edat:
fins als 40 anys, de 41 a 60 i de

més de 60. Malgrat aquesta
diferenciació, hi va haver força
coincidència entre les reivin-
dicacions de les dones. Les més
joves es mostren més comba-
tives respecte la igualtat d’opor-
tunitats per a les dones i recla-

men més serveis a la Seguretat
Social, com una millor atenció
de salut mental o la planificació
familiar. Les dones d’edat
mitjana reclamen mes qualitat a
les vies públiques i més seguretat
ciutadana; mentre que les més
grans s’indignen per l’incivisme,
els transports insuficients i
demanen millores a l’Escola
d’Adults.

Contacte directe. L’activi-
tat va ser una bona oportunitat
perquè les montcadenques facin
arribar les seves opinions a l’ad-
ministració. M. Josep Mes-
seguer, una de les participants,
va valorar molt positivament
l’experiència: “Crec que pot ser
molt útil per al futur desen-
volupament del municipi,
perquè l’administració pot
comprovar com es concreten
les seves activitats i que
n’opinen els ciutadans”.
Un cop analitzats els resultats del
taller, les conclusions s’incorpo-
raran al debat sobre el Pla Estra-
tègic Metropolità amb la inten-
ció que aquest incorpori el parer
dels diferents grups socials. A
manca d’un estudi més profund,
els responsables de l’activitat van
destacar que els resultats havien
estat prou diferents als d’altres
municipis, “el que demostra
l’especificitat del municipi de
Montcada”, com va afirmar
Sònia Sánchez, una de les res-
ponsables del programa.

>> Taller per saber com veuen les dones la ciutat

sònia hernández
mas rampinyo

 >> Les dones participants al taller voten les seves propostes després de ser debatudes

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’Ajuntament de Montcada i
Reixac ha obert el termini perquè
les entitats de la ciutat puguin
demanar subvencions o conve-
nis per a l’any 2004. Les sol-
licituds s’han de presentar abans
del 30 de novembre, amb la do-
cumentació necessària, al Regis-
tre General del consistori. Jun-
tament amb el full de sol·licitud,
s’ha d’incloure el projecte d’ac-
tivitats per a l’any vinent, la
memòria on es recull la valoració
global de les activitats fetes en-
guany, el pressupost anual de les
despeses generals de l’associació
i de cada activitat realitzada, i les
dades bancàries. El 2003,
l’Ajuntament ha repartit uns
161.000 euros entre un total de
70 entitats de caràcter educatiu,
juvenil, cultural, mediambiental
i veïnal de Montcada. Les ajudes
concedides oscil·laven entre els
320 i els 6.000 euros. Des de la
Regidoria de Participació
Ciutadana, aquest tipus d’ajuts es
complementen amb altres que
es donen al llarg de l’any com
recursos per organitzar les ac-
tivitats, equips de megafonia,
cessió de locals i d’equips
informàtics, tarimes i foto-
còpies.

sílvia alquézar
redacció

 >> Els participants a la sortida de cap de setmana a Sau en  una fotografia col·lectiva

MOSTRA DE SAIDA BARBOSA

Joventut organitza una sortida a Sau i una exposició de gravats i escultures

LLUÍS MALDONADO

SÍLVIA OLIVA

L’exposició Cruces, cruces, cruces, de l’escultora
montcadenca Saida Barbosa va inaugurar els actes de
celebració del primer aniversari de l’Espai Jove Can
Tauler el passat 17 d’octubre. Un important nombre de
montcadencs de totes les edats va assistir a contemplar
la mostra composada d’escultures i gravats. A la
fotografia, Saida apareix al mig acompanyada de la
regidora de Joventut, Eva Gonzalo (PSC), l’alcalde, César
Arrizabalaga (PSC), i el president de l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC). SH

Una quarantena de joves van
prendre part en la sortida de cap
de setmana a Vilanova de Sau
(Osona) que va organitzar la
Regidoria de Joventut els dies 25
i 26 d’octubre amb motiu del
primer aniversari de l’Espai Jove
Can Tauler. A la sortida van par-
ticipar joves de totes les edats,
des dels 14 fins als 30 anys.
Segons la regidora de Joventut,
Eva Gonzalo (PSC), aquesta
varietat “va enriquir l’inter-
canvi d’experiències i va afa-
vorir la convivència”. Durant
el cap de setmana, els joves van
participar activament en nom-
brosos jocs de grup i una excur-
sió al pantà de Sau. La sortida
també va servir per incentivar
l’ús de l’Espai Jove Can Tauler,
i perquè els joves facin propostes
de noves activitats.

Més sortides. La Regidoria
de Joventut i l’Espai Jove Can
Tauler plantegen tres sortides al
llarg de l’any. La propera es farà
a la neu al gener per esquiar; a la
primavera està programada la
d’esports d’aventura. I l’octubre
de l’any vinent, la regidoria ha
fixat una trobada de cap de
setmana d’intercanvi, coincidint
amb l’inici del curs.

lluís maldonado
vilanova de sau
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>> SIS, Servei Institucional i Social per als immigrants

La informació i l’assessorament
ajuden a la inserció sòciolaboral

pilar abián
mas rampinyo

Al llarg del 2003 prop de 140
immigrants han passat pel Servei
Institucional i Social (SIS) que
ofereix el Servei de Promoció
de l’Ocupació (SPO) per infor-
mar, orientar i assessorar els
usuaris sobre prestacions i drets
socials i ajudar-los a resoldre
problemàtiques, tant jurídiques
com socials, derivades del trànsit
migratori. El SIS va començar
a funcionar fa dos anys fruit d’un
conveni entre l’SPO i el sindicat
UGT amb l’objectiu de contri-
buir a l’integració de les perso-
nes nouvingudes, atès que Mont-
cada i Reixac ha tingut els dar-
rers anys un augment important
de població estrangera. A títol
d’exemple, a la borsa de treball
de l’SPO s’han inscrit enguany
90 immigrants.

Cita prèvia. El treballador
social Càndid Palacín és el res-
ponsable del SIS i atén per-
sonalment els usuaris cada dijous,
en horari de matí i tarda, en vi-
sites prèviament concertades al
935 648 505. “La majoria de
les consultes tenen a veure
amb la legalització de papers;
intentem donar la millor
resposta a cada cas, però les
vies que marca la llei són
molt restrictives i és difícil
aconseguir bons resultats”,
explica Palacín. A banda de
resoldre tramitacions puntuals –
reagrupaments familiars obten-
ció de visats i permisos, nacio-
nalitat–, el SIS informa els usuaris
sobre els hàbits socials, culturals
i laborals del país d’acollida.
Sovint la integració esdevé com-
plicada per dificultats com ara
el desconeixement de l’idioma,
de les possibles prestacions que
els nous veïns tenen a la seva
disposició i del mercat laboral.
Per tal de salvar aquests obstacles,

el SIS assessora els immigrants
sobre com accedir a una feina, a
la seguretat social o a la xarxa de
serveis socials. “El SIS és un
gran ajut per a ells perquè és
un servei gratuït i no hem
d’oblidar que estem parlant de
persones generalment amb
pocs recursos”.
La major part dels usuaris arri-
ba al SIS a través del boca a bo-
ca i molts van acompanyats de
familiars o compatriotes que, si
s’escau, actuen com a intèrprets.
Palacín reconeix que sovint és
difícil que l’usuari assimili la
informació que demana quan hi
ha problemes de comunicació
per causa de la llengua. Un altre
aspecte que considera important
és la formació dels treballadors
sobretot en qüestions jurídiques:
“Crec que els tècnics hem
d’estar ben preparats per
atendre les consultes que
rebem i donar un bon servei”.

Molts dels usuaris del SIS
són derivats al programa
EQUAL Vallès Ocupació
d’integració laboral. En el
marc d’aquest programa
s’està desenvolupant un
taller de castellà bàsic per
a la recerca de feina: Una
palabra, un oficio. Es tracta
d’un taller modular impartit
per personal de Creu Roja
de Montcada-Ripollet-Cer-
danyola que va començar
al mes d’octubre i fina-
litzarà al mes de desembre.
Es fa una sessió setmanal
de 2 hores. Consisteix en
l’aprenentatge de la
llengua espanyola utilitzant
com a instrument el
vocabulari relacionat amb
el món laboral, perquè la
persona pugui desen-
volupar les seves capa-
citats  i integrar-se al mer-
cat de treball. LR

CLASSES PER

A IMMIGRANTS

testimoni

“GRÀCIES AL SIS HEM LEGALITZAT LA NOSTRA SITUACIÓ AL PAÍS”

La parella de colombians formada per José A.
Silva i Olga Lucía Méndez i el seu fill Alejandro
resideixen des de fa uns mesos a la Ribera i se
senten molt ben acollits pels seus veïns. Ara la
seva situació està gairebé estabilitzada, però els
inicis no van ser fàcils. José va ser el primer de la
família a arribar a Espanya l’any 1999 i Olga Lu-
cía, al 2000. Primer es van establir a Madrid i
després a Montcada. Quan van arribar al municipi
van contactar amb el SIS per regularitzar la situació
d’ella al país. “El mateix dia que neixia el nostre
fill ens va arribar la denegació de la petició però,
a través del SIS, vam presentar recurs i, un mes
després, va ser acceptada”, explica Olga Lucía.
Arran d’aquest fet el matrimoni té una confiança
cega en el SIS i el seu responsable, Càndid Pala-
cín, a qui ells anomenen ‘doctor’. A través del
servei ha tramitat també amb èxit la nacionalitat
del seu fill i ara està en procés de petició de
reagrupament familiar per aconseguir que la
mare de José vingui a viure amb ells. A banda de
l’assessorament jurídic, la parella també vol
introduir-se en el mercat laboral per millorar les
seves condicions de vida. Ell ha treballat fins ara
com a peó, però ha obtingut el permís de conduir

PILAR ABIÁN

per a camions i ambulàncies i confia a trobar feina
en aquest sector. Olga Lucía també vol treballar i
aconseguir una plaça a l’escola bressol perquè el
seu fill s’integri i comenci a relacionar-se amb
altres nens. PA

 >> La parella, amb el petit Alejandro

PILAR ABIÁN
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masies  de Montcada

i sortim del nucli urbà, on
ja vam descobrir molts
racons de poble fa dos

números, trobem disperses per
diferents punts del territori un
bon nombre de masies, algunes
molt ben conservades, que ens
remeten al passat pagès de
Montcada i Reixac. A la part su-
perior dreta de la pàgina, veiem
Can Pla, una casa agrícola que
s’aixeca sobre el Besòs, en un
lloc de la muntanya amb bones
vistes, al qual s’accedeix des de
la carretera de la Roca. Datada
de final del s.XVIII, va ser
destruïda a la Guerra del Fran-
cès i restaurada el 1811. És un
exemple de masia transforma-
da en habitatge. A sota veiem
restes del trull de la masia –la
pica–on es premsaven les olives
per obtenir oli. Al costat
d’aquestes línies, trobem Can
Pomada, una masia del XVIII
que ha donat nom a un nucli

S

Can Panxa. Aquesta masia està ubicada al torrent de Vall-Llossera, més amunt de la
Font del Tort, a la Serralada de Marina. Durant el primer quart del segle XX va ser lloc de
trobada d’excursionistes i caçadors –molts d’ells estiujants de Barcelona– atesa la seva
bona situació enmig de la muntanya: un indret ideal per descansar i fer un mos. Es diu que
el nom de la casa li van posar els caçadors perquè l’amo tenia un ventre molt voluminós.

Text i fotos: Jaume Alcázar i Laura Grau
Amb la col·laboració de la Fundació Cultural

Can Fontanet. Situada al peu de la carretera de la Roca, acull actualment
un restaurant però havia estat una masia molt antiga, documentada com a Mas
Riera al segle XII. Se sap que un home ric, Simon Fontanet, la va comprar al
segle  XIV i la va restaurar al seu gust. Destaquen l’escut d’armes damunt la
porta d’entrada, les finestres conupials i els contraforts que sustenten l’estructura.

º

Can Piella. Situada enmig de camps de conreu del Pla de Reixac, a tocar de la riera
Seca, aquesta masia està documentada al segle XVII. Destaca el portal d’arc de mig punt
amb dovelles i unes finestres amb decoració conupial. Encara manté l’activitat agrícola i
no ha patit gaire modificacions respecte la seva estructura original.

Ca N’Albinyana. Al segle XI ja tenim constància de l’existència d’una
construcció en aquest sector de Montcada, al peu de Reixac, a tocar de la riera
Seca. Conserva la capella i una pallissa amb pilar rodó. Pertanyia a la família
Albinyana, de gran pes econòmic i influència. Encara manté l’activitat agrícola.

d’habitatges de Mas Rampinyo.
Davant de la masia hi ha l’era i
al costat, una font construïda als
anys 50 amb uns versos

dedicats a la Mare de Déu del
Turó: Goig del cel i del mortal/font
d’amor mai estroncada/Mare de Déu
del Turó/guardeu-nos sempre del mal.
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Les classes són gratuïtes i es fan al  Centre Cívic l’Alzina

gent que es mou
sardanes a Terra Nostra

més informació
Centre Cívic l’Alzina

TEl. 935 752 813

pilar abián
terra nostra

 >> Castellví, a la dreta, ensenya a fer les passes a un grup d’alumnes

Taller per recuperar i mantenir
la tradició sardanista al barri

PILAR ABIÁN

Cursos gratuïts
per a entitats

Projecte Home
busca voluntaris
La Fundació Projecte Home
Catalunya (PHC), amb un cen-
tre per a drogodependents a
Vallençana, ha engegat una cam-
panya per captar nous voluntaris.
L’entitat, que té una altra seu a
Montgat, busca persones que
vulguin destinar part del seu
temps lliure a tasques de suport
a l’entitat, des de fer atenció tele-
fònica, fins a l’organització d’ac-
tivitats culturals o col·laboració
en l’àrea mèdica. Els únics re-
quisits per ser voluntari de PHC
són tenir més de 21 anys i saber
treballar en equip.

Figura important. Mercè
Aiguavives, coordinadora de
voluntariat, ha fet una crida en-
tre els montcadencs perquè
col·laborin amb l’entitat i ha
destacat la importància de la fi-
gura del voluntari en el procés
de recuperació del malalt:
“Valors com la solidaritat,
l’algruïsme i el respecte són
són els que encarnen els
voluntaris i que es trans-
meten als residents”.
Les persones interessades a for-
mar part de l’equip de voluntaris
de PHC poden trucar al telèfon
93 469 32 25 o contactar amb
l’adreça electrònica: info@
projectehome.org. LG

Aprendre a ballar la sardana “la
més bella de totes les danses
que es fan i es desfan” –com
la definia el poeta Joan Mara-
gall– és només qüestió de voler-
ho fer. Al Centre Cívic l’Alzina
de Terra Nostra es fan classes
gratuïtes totes els dimecres, de
16.30 a 17.30h.  “No és gaire
complicat aprendre’n, amb
una mica d’interès n’hi ha
prou”, explica Joaquim Castell-
ví, president de l’Agrupació Sar-
danista del barri i promotor del
taller. Fa 27 anys, quan va néixer
l’entitat, hi havia molta afició
sardanista a Terra Nostra, es
feien classes al CEIP Mitja Cos-
ta i molts nens s’hi van aficio-
nar. Avui dia costa que grans i
adults s’interessin per la sardana.
En un intent per recuperar la
tradició, Castellví va iniciar l’any
passat les classes a l’Alzina. Al
principi s’hi van animar diverses
persones, però, mica en mica, el
nombre es va anar reduint. No

obstant això, el president de
l’Agrupació vol continuar amb
la iniciativa que ha tornat a
engegar aquest mes d’octubre.
Paralel.lament Castellví fa classes
també al Casal d’Avis de Mont-
cada –un curset subvencionat
per la Generalitat– i, a la prima-
vera ensenyarà durant un mes als
alumnes de 3r i 4t de l’escola del

barri perquè el dia de Sant Jordi
facin una ballada. “La sardana
–diu– no s’ha de sentir, s’ha
de voler aprendre, encara que
si l’estimes, n’és més fàcil”.

La Regidoria de Participació
Ciutadana organitza una sèrie de
cursos i tallers adreçats a les enti-
tats sense afany de lucre amb
l’objectiu de millorar la seva
gestió i funcionament intern.
L’oferta formativa es divideix en
dos blocs: informàtica –iniciació
al tractament de textos i intro-
ducció a les bases de dades– i
de gestió econòmica. Els cursos
són gratuïts per a totes les as-
sociacions inscrites al Registre
municipal d’entitats de l’Ajunta-
ment i les places són limitades.
El curs de gestió econòmica
s’impartirà els dies 15, 22 i 29
de novembre de 10 a 14h a la
Casa de la Vila. Per la seva ban-
da, el curs sobre tractament de
textos es farà el 13 i 20 de de-
sembre de 10 a 14h a la sala
d’informàtica del Centre Cívic i
de Serveis Antigues Escoles de
Mas Rampinyo. El curset sobre
bases de dades tindrà lloc també
a Mas Rampinyo els dies 10 i 17
de gener, de 10 a 14h. Les ins-
cripcions –que es poden fer per
telèfon, al 935726474 o a l’adreça
pcazor la@montcada .org–
s’han de fer a través de la Re-
gidoria de Participació Ciuta-
dana fins al 12 de novembre. No
es podran apuntar més de dues
persones per entitat. SA
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>>Fil directe amb l’Ajuntament

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

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori 935 751 289
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
OAC 935 726 474
Of. de Desenv. Local 935 648 505
Policia Local  092 -935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Regidoria d’Esports 935 645 550
Servei de Recaptació OALGT 935 647 743
Servei Local de Català 935 751 644
Servei de Promoció d’Ocupació 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
SIJ A Prop (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

935 726 491 935 726 494 laveu@montcada.org

més informació:

Marín, c. Conca, 10

Duran, av. de Terra Nostra, 37

E. Relat, av. Catalunya, 65

Guix, c/ Major, 25

Miró, c/ Orquidea, 8

J. Relat, c/ Major, 89

Pardo, c/ Masia, 2

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 26

Localitzacionsoctubre-novembre 2003

farmàcies

Recollim la queixa referida a la climatització de l’Auditori.
L’Ajuntament ha de concertar una visita amb l’empresa mantenidora
del sistema de climatització i veure quina és la causa de que faci
fred o calor –s’ha de tenir en compte que aquests conceptes són
apreciacions personals– i es faran les medicions de la temperatura.
També farem unes medicions sonomètriques dels nivells de soroll
i, en cas de ser superiors als admesos, es proposaran les messures
correctores més adequades. Tot això ens portarà un temps
aproximat de tres setmanes. Josep Báñez, tècnic de manteniment
d’equipaments municipals i enllumenat públic.

Sóc una usuària habitual de l’Auditori i he notat que de
vegades hi fa masa fred, altres massa calor, i, alguna vega-
da, el soroll de l’aire molesta quan s’està passant una
pel·lícula. Què passa amb la climatització de la sala?
Concepció Ruiz, Montcada.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

31

Marin

1 2

Duran Duran

la bústia del lector

Les cartes no han d'excedir de 25 línies
mecanografiades. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon  i
una còpia del DNI.

3 4 5 6 7 8 9

Guix E. Relat V.Nieto J. Relat Marin MarinPardo

10

J. Vila

11

Pardo

El projecte de soterrament de la C-17 a l’alçada de la plaça
d’Espanya subsanarà els problemes de trànsit d’entrada i sortida
de Barcelona que hi ha diàriament en aquesta via a les hores punta,
però principalment millorarà la qualitat de vida dels veïns de Mas
Rampinyo. Aquesta barrera artificial ha fragmentat un barri definit
històricament pels rius Ripoll i Besòs i, de retruc, un dels carrers
emblemàtics del municipi, com és la Carrerada. Després de l’actuació
prevista per la Generalitat, Mas Rampinyo podrà recuperar la seva
identitat i els veïns que avui dia han de creuar els quatre carrils de la
via passaran d’un cantó a l’altre amb tota tranquil.litat.
El consistori ha esperat molt i pacientment l’arribada d’un projecte
que tindrà moltes implicacions positives per a la ciutat. Tant que
està disposat a continuar esperant una mica més si això vol dir
incorporar a la proposta de la Conselleria de Política Territorial
totes aquelles esmenes que suposen millores i beneficis per al sec-
tor. N’hi ha, però, qüestions innegociables segons l’Ajuntament i
també els mateixos veïns, com ara la construcció d’un vial d’accés
al nucli urbà que entraria pel carrer Carrerada i que significaria la
destrucció del parc existent, conquesta de la lluita reivindicativa del
barri en la dècada dels vuitanta. El projecte de la Generalitat tampoc
resol la saturació de trànsit que avui dia té el carrer Beat Oriol i que
s’agreujaria amb el soterrament si no es donen altres alternatives.
Fent un símil amb el tema de carreteres que és el que ens ocupa,
hauríem de recordar els eslògans de les campanyes que periòdi-
cament fan les administracions: No convé còrrer si el que volem és
arribar-hi bé.

12 13 14 15

Guix E. Relat V.Nieto J. Relat

16

J. Relat

Civismo
Felipe Bravo
Can Cuiàs
>>Últimamente se debate en
muchos medios de comunica-
ción el problema del poco ci-
vismo de las personas y cómo
se puede dar una solución a este
gran problema que cada día va
a más. ¿Educación o multas? A
un niño lo puedes educar, pero
el problema está en cómo edu-
cas a un adulto, siempre se
responsabiliza a los políticos del
incivismo que día a día está cre-
ciendo en nuestra sociedad.
Cierto, pero los ciudadanos no
podemos eludir nuestra respon-
sabilidad. Si tenemos que espe-
rar que los políticos nos lo solu-
cionen... tenemos incivismo
para largo. El incivismo es tam-
bién mirar hacia otro lado, cuan-
do vemos a una persona que está
coaccionando a otra, cuando el
perro hace sus necesidades y el
dueño no las recoge, cuando los
vehículos  los aparcan en las ace-
ras, cuando no respetan el des-
canso, cuando se tiran a la calle
muebles, cartones, basuras, etc.
La sociedad somos todos y el
barrio es una parte de nuestra
casa y, por tanto, debemos cui-
darlo. A ver cuanto nos dura sin
pintadas ni destrozos del mobi-
liario el tan deseado metro en
Can Cuiàs. Con todo esto no
quiero disculpar al Ayuntamien-
to, que también tiene sus obliga-
ciones y dar una solución a los
problemas. Ésta es la gran pre-
gunta: ¿multas o educación? Se-
ñores políticos, tolerancia cero.

Club Aismalibar
Víctor Campí
Mas Rampinyo
>>Vull mostrar el meu desacord
i el de  molts veïns del barri amb
el projecte de cinemes i oci a
l’antic club d’Aismalibar. Potser
desconec el projecte en si mateix,
però em penso que no pesaran
més els “pros” que els “contres”.
Els arguments són els següents: és
un espai ric en vegetació molt
aprofitable com a parc públic; la
tranquil·litat del barri es veuria
greument afectada, tant de dia
com de nit; al Gurugú no tenim
cap servei ni establiment, tret de
bars, i aquesta instal·lació no mi-
lloraria gens l’activitat al sector; la
seva ubicació, tocant les vies,
transformaria la zona en un caos
circulatori. Jo no estic en contra
del negoci en si, sinó del lloc.
Proposo un de més adient: l’an-
tiga bòbila tocant la C-17, on
comença Mas Rampinyo. Allà
obtindríem: bones vies de comu-
nicacio amb la nacional i més tard
amb la connexió d’aquesta amb la
C-58; bona situació i promoció
per atreure gent d’altres municipis;
absència de molèsties als veïns; a
més, formaria un equipament
compacte, si es porta a terme
l’hotel i els serveis que s’hi volen
construir; i, per últim, en aquest
enclavament no faríem malbé

Montcada Aqua
Maribel Nadal
Montcada
Parlo en nom d’un gran grup de
pares i mares del col·legi Reixac,
que volem manifestar pública-
ment la nostra indignació perquè
no es mantindrà el globus de la
piscina municipal durant tot l’any.
Per aquest motiu, els nostres fills
no podran fer el curs de piscina
com cada any, totes les persones

que feien piscina tampoc la faran,
les nenes i dones que fan aeròbic
tampoc... Ens sembla molt bé
que es faci l’Aqua (ja feia falta a
Montcada), però el que no
entenem és per què ens treuen el
que ja tenim. Hi haurà molts
montcadencs que no podran
adreçar-se fins a l’Aqua (gent
gran, nens, gent que no té cotxe
amb fills petits...) Què faran?
Pensem que gràcies a tot això,
res, no podran fer res. Per altra
banda, ara és la piscina, després
la biblioteca, l’ambulatori, el
mercat dels dimecres... Pel que
es veu Montcada no fa un pas
endavant, no s’engrandeix,
simplement canvia de lloc.

cap zona verda. Fem alguna cosa
per demostrar que els ciutadans
tenim l’última paraula. Els prego
un estudi i el seu parer al respecte.

Votos del metro
Antonio Cera
Can Cuiàs
>>Se nota que se acercan las
elecciones al Parlament. Todos
y cada una de las administracio-
nes (Generalitat, ATM y Ayun-
tamiento) debaten quién puso la
primera piedra para que el me-
tro llegara hasta Montcada i
Reixac. A mi me parece indig-
nante leer en La Veu nº 229 las
informaciones contradictorias
que aparecen, y la más ajena a la
verdad, la del concejal de Ur-
banismo, sr. Romo que, respon-
diendo a una opinión de la pre-
sidenta de la FAVMIR, se otor-
ga un mérito, que si a alguien no
le corresponde es al Ayunta-
miento. No se puede consentir
borrar de un plumazo los 15
años de lucha de la Coordina-
dor Pro-Metro desde Trinitat
hasta Can Cuiàs. Ni por ésta, ni
por ninguna otra administración.
No se pueden borrar a las enti-
dades y ciudadanos/as que ini-
ciaron un camino con entusias-
mo e ilusión para que ahora el
mérito se lo intente apuntar úni-
camente las administraciones.
Fueron las entidades y la coor-
dinadora Pro-Metro, los que
después de muchas reuniones
con la Generalitat, y también de
alguna otra movilización tienen
más derecho a reivindicar la pri-
mera piedra. A cada uno en su
sitio, las administraciones dejan-
do a un lado cuestiones electo-
rales o partidistas, y a las entida-
des el suyo, defendor los intere-
ses de los vecinos y vecinas.

Cartas al director

En l’anterior número vam publicar que las
tarifes per a pensionistes a Montcada Aqua
eren a partir de 60 anys, quan l’edat és 65.

Fe d’errates
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L’any 2001 hi havia a
Montcada 1.209
persones estrangeres,
el que suposa un 4%
del total de la població

A la Ribera, Montcada
i Font Pudenta, es troba
el major nombre de
residents estrangers

Com acollim els immigrants?

José

Atero

Jubilat

� Als immigrants, se’ls acull
bé perquè les administracions
els donen molta ajuda, com
ara feina i habitatge, fins i tot
més que a les persones que
vivim aquí.

David

Sánchez

Estudiant

� Tots els immigrants de
Montcada estan a la Ribera i a
Can Sant Joan. Hi ha alguns
immigrants que no generen
conflictes, però alguns volen
imposar les seves lleis.

� Crec que als immigrants
se’ls dóna massa ajut. No veig
malament que tinguin suport,
però a sectors com l’habitatge
o l’escola tenen més ajut que
nosaltres.

Mónica

Martínez

Caixera

Els veïns opinen

M. Jesús

León

Operària
� No tinc cap queixa dels
immigrants, però els donen
més facilitats en alguns sectors
que a nosaltres. A la Ribera es
veu més la immigració que a
altres barris de la ciutat, per-
què és molt petit.

Javier

Salvador

Mosso de
magatzem

� Arriba massa immigració
i, en concret, al barri de la
Ribera cada vegada n’hi ha
més. Mentre no molestin
ningú considero que tothom
té dret a viure aquí.

Segons dades del Pla Estratègic
de Montcada, el col·lectiu de
residents estrangers més nombrós
és de llatinoamericans (550
persones), seguit del de
magrebins (255 persones)

�

“Informar dels recursos és el nostre primer pas”
L’actitud d’acolliment que l’administració local ha
de tenir i mantenir per facilitar la integració de les
persones nouvingudes es concreta en impulsar i lide-
rar diverses accions transversals de tota l’Àrea Social.
Les accions reservades a l’àmbit dels Serveis Socials
són aquelles que s’adrecen als/les ciutadans/es
nouvinguts/des que es troben en situació de pre-
carietat, atès que a ningú se li escapa que una família
immigrant en acceptable o bona situació econò-
mica (per exemple, una immigració de caire diplo-
màtic o d’alt nivell empresarial) resol els handicaps

Per informar-se sobre el tema...

�

�

El fòrum

Enriqueta Delgado
Regidora de Serveis Socials
de l’Ajuntament

José Imbernón
President de l’Associació de
Veïns La Ribera

La Ribera té un percentatge molt elevat d’immi-
grants; no oblidem que vivim a una zona molt
petita i que hi ha 2.300 habitants censats en cinc
carrers. El 64% de la població de la Ribera és
immigrant; estan tots concentrats aquí. Seria neces-
sari un major control per part de l’administració i
de les autoritats del municipi. No pensem que la
immigració sigui un problema, creiem que els
problemes estan en les actituds i no en el color de
la  pell. No obstant això, ens agradaria que hi
hagués una participació més alta dels immigrants

“Volem que els immigrants participin en la vida social”
a les activitats del barri, per arribar a una entesa i un
respecte entre les diferents comunitats, perquè hem
de conèixer els seus valors i ells, els nostres. No hem
tingut cap conflicte greu, però sí punts de vista dife-
rents.Per exemple, fer entendre a un immigrant, que
ha viscut en condicions molt dolentes, que una gotera
s’ha d’arreglar és molt difícil, perquè per a ells això
té poca importància davant de la vida que han deixat,
però per a nosaltres és tot un problema. Aquest és
un exemple del que suposa la convivència amb els
immigrants.

del seu desplaçament i integració amb eines pròpies
suficients... L’interès, doncs, dels Serveis Socials muni-
cipals és informar dels recursos existents a la nostra
comunitat per a diverses situacions de precarietat i
gestionar aquells que són aplicables a cada situació.
La primera acollida per a aquesta informació es fa
en grups d’igual procedència, tot lliurant-los-hi un lli-
bret sobre els recursos en diferents idiomes. També
s’ha preparat a un grup de persones nouvingudes per
poder exercir de mediadors quan les dificultats de
comunicació ho requereixen.

La població estrangera
resident al Vallès
Occidental era, l’any
2001, el 2,3% del total
d’habitants

Producció periodística: Silvia Díaz

“Des del SPO intentem salvar alguns obstacles laborals”

Càndid Palacín
Treballador Social
SIS

�

Montcada i Reixac ha tingut els darrers anys un
augment important de població immigrant, majo-
ritàriament extracomunitària. Per a aquestes per-
sones, la inserció sociolaboral esdevé complicada,
bàsicament per la situació derivada del marc le-
gislatiu, encara que també ho dificulta el fet de
desconèixer l’idioma i els hàbits socials i culturals
del país d’acollida. Per tal de salvar aquests obsta-
cles, des del Servei de Promoció de l’Ocupació
s’estan desenvolupant una sèrie d’actuacions. D’una
banda, hi ha el Servei Institucional i Social (SIS),

que ofereix informació, orientació i assessorament
sobre prestacions i drets socials als usuaris del servei,
a més de facilitar informació, orientació i suport a les
problemàtiques, tant jurídiques com socials, derivades
del trànsit migratori. Valorem cada cas personal i
estudiem de quina manera els podem ajudar a lega-
litzar la seva situació, en el cas dels sense papers, o
resoldre altres tramitacions o dubtes que puguin tenir.
És un servei gratuït. Una altra iniciativa desenvolupada
al municipi és el programa EQUAL Vallès Ocupació,
que s’emmarca en l’estratègia europea per a l’ocupació.

“El que preocupa són els papers, l’habitatge i el treball”

Joan Calbentós
Coordinador del grup
d’immigrants del CAP I

�

Fa un any vam engegar un projecte amb magrebins
de Montcada, basat especialment en la salut. Hem
format agents de proximitat dins la comunitat,
magrebins que tenen coneixements dels recursos
socials que ofereix l’Ajuntament per poder expli-
car-los després a la resta de magrebins. Estem con-
tents dels resultats, encara que els agents no poden
arribar a tots els membres de la comunitat. Aquest
any farem un pas endavant i el grup haurà d’elaborar
un diagnòstic participatiu, on preguntin als membres
de la seva comunitat què creuen que és el més

important per sentir-se integrats. Ja comptem amb
algunes observacions que ens diuen que els preo-
cupa sobretot aconseguir papers, feina i vivenda. No
obstant això, a excepció dels papers, hem de valorar
si un difícil accés al treball i a un habitatge és més greu
per als immigrants que per a la resta de població.
Finalment, considerem que una bona integració dels
estrangers ha de passar per la normalitat. Un im-
migrant formarà part d’un territori quan se’l deixi de
veure com una persona de fora i sigui un ciutadà
amb els mateixos drets i obligacions que la resta.

�Candel, P.; Cuenca, JM. Els altres catalans del segle XXI. Ed. Planeta, 2001.

�Las cartas de Alou. Montxo Armendáriz. Espanya, 1990.

� Web: www.nodo50.org/nexos/biblioteca.htm Web de l’Associació Nexos
que inclou una completa relació de llibre i revistes sobre immigració.
www.gencat.es/benestar/immigra Web de l’Organ Tecnic d’Immigració.
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Divendres 31
Castanyades.
can Sant Joan. Hora: 18.30h. Lloc:
carrer Bateria. Organitza: AV. I a les 21h.
Lloc: Pl. Nicaragua. Organitza: La Traka.
font Pudenta. Hora: 19.30h. Lloc:
Local AV Font Pudenta. Organitza: AV.
la ribera. Castanyada popular. Hora:
21h. Lloc: Pl. la Ribera. Organitza: AV.
terra Nostra. Festa de celebració amb
ball. Hora: 22h. Lloc: Casino de Terra
Nostra. Organitza: AV.
nit d’ànimes. Taller de tarot, ma-
quillatge teatral, creació de personatges de
terror, jocs de rol, curtmetratge i activitats de
foc. Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
campanya electoral. Xerrada del
programa d’esports del PSC, amb Albert
Batlle. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

Dissabte 1
passatge del terror. Festa amb
un recorregut de por. Hora: 18h. Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Punt Jove.

Diumenge 2
sortida. Sortida al Museu d'Arts
Decoratives. Hora: 11h, al metro de Palau
Reial. Organitza: Fundació Cultural.

Dilluns 3
campanya contra la SIDA.

Stands informatius i divulgatius sobre la Sida.
Dispensació preservatius i pins.Hora: Tot el
dia. Lloc: IES de Montcada i Reixac.
exposició. Ara fa temps, novel·la
història i juvenil. Fins al 10 de novembre.
Lloc: Biblioteca Can Sant Joan (Turó, 45).

�

III FIRA COMERCIAL

DE MAS RAMPINYO

i II FIRA DE PLAQUES

DE CAVA
9 de novembre

pl. Salvador Espriu
Tot el mati

LLIURAMENT
DEL PREMI NACIONAL
DE PINTURA
JUAN RAMÓN MASOLIVER

14 de novembre,

19h, Auditori Municipal

Exposició
de les obres
seleccionades
fins al 15 de desembre

EXPOSICIÓ

Dimecres 5
campanya electoral. La
candidata del PSC Assumpta Baig parlarà
de les propostes en educació. Hora: 19.30h.
Lloc: Casa de la Vila.
campanya electoral. Visita de
Pere Esteve a Montcada i Reixac, convidat
per ERC. Hora: 20.30h. Lloc: Auditori.

Dimecres 5
inscripcions. Curs de monitors de
lleure infantil i juvenil.Inscripcions fins al 14
de novembre. Els cursos es faran al desem-
bre i al gener, i s’aconseguirà el Diploma de
monitor que atorga la Secretaria General de
Joventut. Majors de 18 anys. Preu: 120
euros. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Divendres 7
taller. Tècniques d’enquadernació
creativa.  Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can
Tauler. Preu: Gratuït. Organitza: Joventut.
cinema. Matrix reload. Hora: 22h. Lloc:
Espai Jove Can Tauler. Preu: Gratuït

Dissabte 8
festival de gitanes. 22è Festival
de Gitanes amb danses tradicionals.  Hora:
21.30h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.
Informació: 93 564 40 50.

Diumenge 9
fira comercial. III Fira Comercial
Mas Rampinyo i II Fira plaques de cava.
Hora: 10h. Lloc: Pl. Salvador Espriu. Orga-
nitza: Assoc. de botiguers Mas Rampinyo.
presentació. Presentació de la web

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

Fins al 9 de novembre

Àngel Henares Premi Ciutat de Montcada de fotografia

ENTRADA: 2,8 EUROS

Diumenge, 9 de NOVEMBRE        12h

TEATRE INFANTIL

OPERACIÓ AVI
DE LA CIA THE FARRÉS BROTHERS
EL’Operació AVI consistirà en un llarg viatge
i un reguitzell de peripècies per recuperar
de nou la joventut. D’aquesta manera els
avis, els de debò, podran seguir explicant
els contes i no cauran en l’oblit. Un
espectacle de titelles, actors i trastos varis.
Les diferents portelles d’un gran armari-
teatrí obren pas cap als espais d’aquesta
aventura: un castell amb una terrible
màquina, un bosc on perdre’s , un desert
on glaçar-se, un autobús…

ENTRADA:  3,10 euros

Dissabte, 8 de NOVEMBRE      18 i 22h
CINEMA

Director: Michael Moore
Durada 124 minuts
Any: 2002
Recomanada a partir de 13 anys.
Documental on barrejant l’humor
amb la tragèdia , el director Michael
Moore, aborda l’ànima violenta dels
Estats Units.

BOWLING
FOR COLUMBINE

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

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

MOSTRA FOTOGRÀFICA
Miguel Parreño, de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada

Fins al 22 de novembre

Organitza: Associació de botiguers
i industrials de Mas Rampinyo

més informació: www.montcada.org

exposicions
novembre

* Concurs mensual tema lliure  a Clic 60
*Obres de Cristóbal Trujillo a La Galeria.
*Obres d’Antoni Mañosas al  Rebost.
*J. Aliu a La Cantonada

de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada.
Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Antigues
Escoles de Mas Rampinyo.

Dimarts 11
xerrada. Els moviments dels sense
terra al Brasil, a càrrec de Judith Recasens.
Organitza: Comitè Solidaritat. Hora: 19.30h.
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Dimecres 12
conferència. Conferència-col·loqui
700 anys de la gesta dels Almogàvers. Hora:
20h. Lloc: Fundació Cultural, Major 47.
campanya electoral. Festa Míting
de CiU, amb concert de música tradicional i
la presència d’un candidat autonòmic a con-
firmar. Hora: 20.30h. Lloc: Auditori.

Dijous 13
xerrada. Col·loqui i video sobre la pro-
tecció dels animals. Hora: 19.30h. Lloc:
Auditori. Organitza: Grup de Medi Ambient.
campanya electoral. Acte d’ICV-
EUiA amb els candidats de la formació Isa-
bel Garcia i Jordi Miralles. Hora: 19.30h.
Lloc: IES la Ribera.

Divendres 14
inscripcions. Darrer dia d 'inscripcions
al curs de monitors de lleure que es farà als
mesos de desembre i gener. Lloc: Espai
Jove Can Tauler. Infomació: 93 564 17 41.
lliurament. Entrega del Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramón Masoliver 2003.
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. I estre-
na de l’exposició de les obres seleccionades
al premi.

*J. Ranchal a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*O. Barcons a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

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

*Mostra fotogràfica d’Anna S. Mir. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

*Exposició dels alumnes del curs avançat al cafè bar Peña (Mas Rampinyo)

Del 14 de novembre al 13 de desembre

Premi Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver 2003
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Cultura recupera enguany
el Mercat d’art per al Nadal

DEL 17 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER

La Regidoria de Cultura promou els artistes locals i una mentalitat diferent per als regals

sònia hernández
redacció

Entre el 17 de desembre i el 7
de gener l’Auditori Municipal
deixarà de banda les seves acti-
vitats habituals per esdevenir un
autèntic mercat artístic, on els
montcadencs podran, a més de
veure l’obra d’artistes locals i
d’altres zones de Catalunya, ad-
quirir les peces que més els
agradin. La Regidoria de Cultu-
ra ha recuperat aquesta iniciati-
va, que ja s’havia aconseguit con-
solidar com una tradició al
municipi, després d’un parèntesi
d’un any. L’entitat Grup Blau
s’havia ocupat d’organitzar les
sis edicions anteriors, celebrades
entre 1996 i 2001, però després
de la dissolució del grup, que va
provocar que l’any passat no es
fes el mercat, el consistori ha
decidit agafar les regnes i conti-
nuar endavant aquesta atractiva
proposta. Els darrers anys, els
mercats d’aquest tipus s’han
desenvolupat a altres municipis
de la comarca, com Sabadell i
Terrassa, on se celebren amb un
notable èxit de públic i a Barce-
lona, on han arribat a ser una de
les cites més atractives del món
de l’art, arribant a celebrar-se
diversos mercats simultanis. Un
dels aspectes que demostra
aquest fet és que el públic massiu
sembla haver après que l’art
també pot ser una bona mane-
ra d’invertir els diners, més enllà
de la decoració o el plaer estètic.
Aparentment, el col·leccionisme
també s’ha democratitzat i ja no
és una pràctica exclussiva de la
gent amb un poder adquisitiu
molt alt. El Mercat és una ma-
nera de fer assequible l’art a
tothom. En aquest sentit cal
entendre el nom d’aquesta ini-

ARXIU

 >> En el cas dels pintors i fotògrafs, els artistes podran exposar dues obres i la resta de material, en carpetes

La iniciativa de reprendre el
Mercat d’art ha estat molt
ben acollida per part dels
artistes que hi participaran
que coincideixen a afirmar
que la proposta és una
bona oportunitat per posar-
se en contacte amb el públic
i els seus veïns.

 Carme Vilà, ceramista
“És una iniciativa molt posi-
tiva, perquè així els mont-
cadencs ens poden
conéixer i saben què estan
fent els artistes, ja siguin de
Montcada o de fora. A més,
una altra vessant important
és que ajuda a que la gent
compri obra original i s’a-
doni que l’art no sempre és
car, sinó que es poden tenir
bones obres sense gastar
grans quantitats. Jo he
participat en altres edicions,
i és molt interessant veure
com els artistes que ens
trobem allà anem pro-
gressant i com la nostra
obra es va diversificant.”

Pedro Gómez Ballesta,
pintor
“Crec que és molt positiu
que la gent tingui accés a
obra original a preus ac-
cessibles i d’artistes di-
ferents i de diverses mani-
festacions de les arts plàs-
tiques: hi ha escultura, pin-
tura, fotografia... És una molt
bona introducció al món de
l’art, millor que les grans
exposicions. La gent del
municipi va coneixent els
artistes locals. La parti-
cipació sempre és bona;
però les vendes són
complicat, encara no tenim
la cultura d’invertir en art”.

Un mercat, per què?

Els artistes opinen

ciativa, on es barregen les con-
notacions populars del mercat
amb l’excel·lencia de les mani-
festacions estètiques.

Regals diferents. “El Mer-
cat d’art és una proposta in-
teressant perquè permet –ex-
plica la regidora de Cultura
Amèlia Morral (CiU)– d’una
banda, promoure la tasca dels
artistes locals, i d’altra tre-
ballar per difondre un esperit
diferent del Nadal; contra el
consumisme propi d’aquells
dies, nosaltres proposem que
la gent compri i regali art”. A
Montcada, enguany participaran
una vintena d’artistes, i com a
novetat també hi haurà la pre-

sència d’alguns artesans, els quals
s’aniran concretant d’aquí al mes
de desembre. Així, durant el
Nadal es podran veure a l’Audi-
tori obres de, entre altres, Pe-
dro Gómez Ballesta, Pedro
Rubió, Carme Vilà, Andreu Es-
cudero, Clara Cardona, Jordi
Conesa, Josep Maria Pons, Eva
Sereno i Maese Pérez. Molts
d’ells són montcadencs, i la
majoria repeteixen respecte a
edicions anteriors, en aquest
sentit també és significatiu des-
tacar l’augment de participació
que s’ha produït. A l’edició de
2001, que era la sisena, van
prendre part 10 pintors, 2 cera-
mistes i 1 escultor.
 Aquest any, a les parets de la sala

es trobaran penjades dues obres
de cada artista, amb una carpe-
ta on cada creador dipositarà
totes les obres que vulgui. El re-
quisit fonamental d’aquest
mercat artístic i nadalenc és que
cap obra de les que es posen a
la venda superi els 300 euros.
“No hem d’oblidar que tam-
bé pretenem que la gent com-
pri obres d’art, que és una
manera de difondre el col·lec-
cionisme –explica Morral–, i
per això només hi seran pre-
sents els artistes que tenen
obra que no supera el preu
estipulat”. Aquest és l’argument
que explicaria l’absència de
creadors que, vinculats a Mont-
cada, no prenen part del Mercat.  >>Gòmez Ballesta i Vilà

SÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU
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La Coral Sant
Jordi farà el

concert d’Any
Nou 2004

La Coral Sant Jordi, Premi
Ciutat de Barcelona i Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya, actuarà el proper 4
de gener a l’Església de Santa
Engràcia de Montcada. L’actua-
ció d’aquest conjunt serà el segon
Concert d’Any Nou, després
que l’any passat la Regidoria de
Cultura iniciés aquesta tradició
amb el concert de l’Orquestra
Filharmònica de Catalunya.
Després de la bona resposta
que la iniciativa va rebre per
part dels montcadencs –la
Filharmònica va omplir la Pis-
ta Coberta Municipal–, enguany
s’ha decidit la contractació de la
Coral Sant Jordi, una de les més
reconegudes a Catalunya des de
la seva formació al 1947 de
mans d’Oriol Martorell, qui en-
cara és el director de la for-
mació. Al llarg de la seva trajec-
tòria, la coral ha fet més de 1.400
concerts. Per al Concert d’Any
Nou, la formació ha preparat
un programa especial basat en
valsos, on es podrà sentir un
piano a 4 mans i les veus d’una
trentena de veus.

sònia hernández
redacció

Gil de Biedma en boca de
Munné omple l’Auditori

Sílvia Comas abriga a l’actor a dalt de l’escenari amb la seva veu

sònia hernández
redacció

Jaime Gil de Biedma (1929-
1990) és un dels poetes més
rellevants de la literatura espan-
yola de la segona meitat del segle
XX. Nascut a una família de
l’alta burgesia barcelonesa, a la
seva joventut va entrar en con-
tacte amb un grup d’escriptors
que, tot i pertànyer a les millors
famílies burgeses, a la seva obra
literària es dedicaven a criticar la
hipocresia i els costums propis
de la seva classe social. Però més
enllà de la societat que l’envol-
tava, les qüestions que de veritat
obsessionaven Gil de Biedma
eren l’amor i ell mateix. Aquests
són alguns trets de la biografia i
l’obra del poeta que es poden
aprendre de l’espectacle teatral
Las rosas de papel, dirigit i inter-
pretat per Pep Munné, qui va
saber transmetre la fascinació
que sent pel poeta al nombrós
públic que s’havia reunit per sen-
tir-lo en un Auditori Municipal
ple el 25 d’octubre.

Plat fort. Els programadors
de la sala ja havien avisat que
aquest era un dels plats forts de
la temporada, i les expectatives

SÒNIA HERNÁNDEZ

 >> Sílvia Comas i Pep Munné van rebre una autèntica ovació a l’Auditori

no van decebre. A partir de les
memòries del poeta barceloní i
dels seus poemes, Munné
construeix un fil cronològic fàcil
de seguir, fins i tot per als
desconeixedors de l’obra de
Biedma, en què el personatge
explica la seva formació estu-
diantil a Barcelona i Salamanca,
els conflictes generacionals amb
la seva família i els problemes
dels homosexuals en la fosca
Espanya del franquisme. Per si

 >> Els integrants del grup montcadenc d’havaneres

en 2 minuts...
�

�22è Festival de gitanes
L’Esbart Dansaire La Unió de Mas Rampinyo ha organitzat
el 22è Festival de Gitanes, que es durà a terme el proper 8 de
novembre, a partir de les 21.30h, a la seu de l’entitat. El Fes-
tival és el primer acte lúdic de la temporada en què els dansaires
ofereixen actuacions no relacionades amb la dansa tradicio-
nal, que és la seva dedicació fonamental. Enguany la celebració
i les exhibicions aniran precedides per un sopar. LR

Ajut per a la Fundació Masoliver
La Diputació de Barcelona ha aprovat la subvenció a la
Fundació Juan Ramón Masoliver per a l’any 2003. Des del
juny del 1995, quan Ajuntament i Diputació van ratificar un
conveni de col·laboració per a la catalogació del fons
bibliogràfic de la Biblioteca Masoliver, l’administració pro-
vincial atorga un ajut de 6.000 euros anual al consistori. D’altra
banda, la Fundació prepara el número 2 de la revista Quaderns
de Vallençana, que en aquest número s’ocuparà dels intel·lectuals
dels anys 30, i que comptarà amb la col·laboració d’in-
vestigadors i crítics de reconegut prestigi en aquesta matèria.
LR

�Elisa Riera dóna postals antigues
La poetessa Elisa Riera ha fet una donació de postals de
Montcada del segle passat a la Regidoria de Cultura, amb la
qual amplia la col·lecció Montcada Vista Panoràmica, que ha estat
exhibida amb un gran èxit de públic a la Casa de la Vila i que
podria voltar pels centres cívics del municipi. La col·lecció
cedida per Riera es composa d’una dotzena de postals,
compilades per la seva mare i el seu avi i mostra imatges
inèdites fins ara a la col·lecció de Ramon Pla, com ha explicat
la poetessa: “hi ha algunes postals que mostren l’antiga
ermita de la Mare de Déu del Turó que no jo no havia
vist i que ensenyen una Montcada ja inexistent”. Per la
seva banda, la Regidoria de Cultura, rebedora de la donació,
ha mostrat la seva satisfacció davant el fet que s’ampliï una
col·lecció com aquesta, que tan bona impressió ha causat entre
els montcadencs. LR

el poder de Munné a l’escenari
no fos suficient, a l’espectacle
s’acompanya de la veu i la gui-
tarra de Sílvia Comas, que
afegeix una mica més de calidesa
a l’espectacle amb una manera
de cantar que emociona el pú-
blic. L’espectacle s’ha representat
amb èxit a Barcelona i diversos
municipis, i el que va passar a
Montcada és una bona mostra
de com rep el públic delícies
escèniques d’aquesta mena.

sílvia alquézar
redacció

Temps de fotografia a les sales
d’exposicions de Montcada

Els socis de l’AFMiR Ángel Henares i Miquel Parreño exposen a l’Auditori i la Casa de la Vila

Miguel Parreño, soci de
l’Agrupació Fotogràfica Mont-
cada (AFMiR), exposa fins al 22
de novembre a la Casa de la Vila
una selecció dels seus últims
treballs de fotografia digital. La
mostra inclou una quarantena de
retrats ambientats en diferents
entorns. Parreño, de professió
dissenyador gràfic, es va iniciar
en el món de la fotografia tra-
dicional al 1975. Ha participat a

diversos concursos nacionals, on
ha obtingut destacats premis.
Després d’un llarg parèntesi,
Parreño va tornar al món de la
fotografia, però ara de la mà de
les noves tecnologies aplicades
a l’art. “M’agrada fer les fo-
tos amb la càmera tradicio-
nal, les escanejo i després les
tracto a l’ordinador”, indica
l’autor, que imparteix un curs de
fotografia digital a la seu de
l’AFMiR, al Centre Cívic i de
Serveis Antigues Escoles de

Mas Rampinyo. Altres fotògrafs
han lloat l’obra de Parreño com,
per exemple, el president de
l’Agrupació, Cosme Oriol, del
qual destaca “la seva ines-
gotable creativitat i el tracta-
ment de la llum com pocs sa-
ben fer-ho”. Per la seva banda,
la regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), va apuntar el dia
de la inauguració de la mostra,
el 23 d’octubre, la necessitat
d’obrir les sales d’exposicions a
les noves tendències i tècniques:

“Ens hem d’acostumar a
veure propostes innovadores
com aquestes, l’art de demà”.

Ángel Henares. D’altra ban-
da, fins al proper 9 de novembre
es pot veure a l’Auditori l’obra
d’Àngel Henares, vicepresident
de l’AFMiR i guanyador de la
Medalla Ciutat de Montcada
2002. La seva exposició va ser
inaugurada el passat 16 d’oc-
tubre, amb l’assistència de les
autoritats municipals.

 >> Parreño amb un assistent a la seva exposició, amb la seva obra al fons >> Henares –segon per l’esquerra– entre les autoritats municipals

SÒNIA HERNÁNDEZSÒNIA HERNÁNDEZ
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Quan Montcada estava de moda
el retro-visor

La novel·la ‘Montcada Reixac’ de Pau Griera i Cruz, del 1928, recrea l’estiueig de les classes benestants

Fundació Cultural Montcada
ricard ramos

Des de final del segle XIX, el
municipi de Montcada i Reixac
va ser elegit per la burgesia
barcelonina,  juntament amb al-
tres poblacions del Vallès, com
a lloc on passar l’estiu, sense
allunyar-se massa de la Barcelo-
na urbana. Les famílies benes-
tants procedents de la capital ca-
talana venien per gaudir de la
frescor dels nostres rius, de les
abundoses fonts naturals, de la
verdor i de la placidesa dels nos-
tres boscos. En aquest paisatge
bucòlic va aposentar-se un nom-
brós grup de gent de classe alta
que passava els mesos d’estiu
entre les obagues de Vallençana,
atapeïda de saboroses maduixes
famoses a tot Barcelona, bevent
de les moltes fonts d’aigua
cristal·lina, menjant bons àpats i
fent llargues migdiades. Omplia
la resta del temps amb concerts,
balls i jocs, o bé practicant algun
esport de moda, com el tennis.
Paral·lelament, la Montcada de
sempre, el poble rural i treballa-
dor, veia créixer amb escepti-
cisme les torres, torretes i casa-
lots entre pins i alzinars. Els
estiuejants sortien cada dia a
passejar pel carrer Major vestits

de blanc immaculat amb els seus
fills també mudats i acompan-
yats per unes assenyades minyo-
nes amb els davantals lluents, ben
planxats i emmidonats.

Testimonis. Per fer-nos una
idea de l’opinió que la població
autòctona tenia sobre la gent fo-
rastera, podem consultar una de
les publicacions més punyents
que es llegia a Montcada, anome-
nada L’Esguard. Un exemple: “Ja
tenim la colònia estiuenca entre
nosaltres; en aquests mesos d’estiu,
doncs, ens divertirem molt veient la
divertida colònia fent becaines en els

>> Una típica familia d’estiuejants burgesos a Montcada

sillons de vímet”. En referència a
l’actitud d’alguns estiuejants en
una festa concreta, l’articulista fa
aquest comentari en la revista
d’agost de 1933: “Potser seria
convenient vigilar a tota aquesta fau-
na de pantalons blancs que essent
catalans, molts d’ells parlen en
castellà”. La moda d’estiuejar a
Montcada també va arribar a la
literatura, quan Pau Griera i Cruz
va publicar l’any 1928 una
novel·la titulada Montcada Reixac,

FUNDACIÓ CULTURAL

que narra la relació amorosa
entre dos joves burgesos: Jaume
de Montcada i Montserrat
Reixac. Més enllà de l’anècdota,
del joc proposat amb el nom
dels protagonistes i del testimoni
dels costums de l’època, es
tracta d’una obra molt medio-
cre des del punt de vista literari,
que recull les banalitats de l’alta
societat i aporta poca informa-
ció sobre com era la Montcada
de primer quart de segle.

Les Maleses, a unes
jornades d’Arqueologia
sònia hernández
redacció

>>Conclusions de les excavacions del 2001 i el 2002

 >> Un moment de les les excavacions dutes a terme l’estiu de 2003

Responsables de les excavacions
del jaciment ibèric de Les
Maleses van participar el 16
d’octubre en unes jornades
d’Arqueologia a les comarques
de Barcelona, organitzades per
la Generalitat, per mostrar els
resultats obtinguts durant les
campanyes d’excavacions dels
anys 2001 i 2002. La ponència
de Gemma Hidalgo, Mercedes
Duran i Pedro Otiña va exposar
les principals conclusions. “A-
nem coneixent el desen-
volupament urbanístic que es

>> Un exemplar de l’obra de Griera

Convocat
el premi de
recerca de

l’Ajuntament

El 60 per cent de la retolació
comercial és almenys en català

laura grau
redacció

La Regidoria de Cultura ja ha
fet públiques les bases per a la
VIII edició del Premi d’inves-
tigació Ajuntament de Mont-
cada i Reixac per a projectes per
a la realització d’un treball
d’investigació, de temes rela-
cionats amb Montcada. La con-
vocatòria promou l’estudi de la
història, la geografia i la societat
pròpies del municipi (a tall
d’exemple, les recerques es po-
den referir a l’arqueologia,
geografia, història, biografia,
sociologia, economia, ecologia,
folklore i, en general, arts, cièn-
cies i costums diversos). El pro-
jecte d’estudi guanyador rebrà
un total de 2.400 euros per a la
realització de la proposta pre-
sentada. Els projectes s’han de
registrar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC), de l’Ajuntament
de Montcada, a nom del De-
partament de Cultura, del 9 al
27 de febrer de 2004. El vere-
dicte del jurat, format per espe-
cialistes en els temes presentats,
es farà públic el 31 de març de
2004. Els projectes s’han
d’acompanyar d’un currículum
de l’autor o autors. Més infor-
mació a montcada.org. SH

JORDI FLORES/ARXIU

va donar al poblat, com es
distribueixen les cases a par-
tir d’un carrer central i com
aquestes cases sovint s’aixe-
quen directament de la roca”,
ha explicat Hidalgo. Els repre-
sentants del museu van explicar
que ja s’ha excavat una part
important del jaciment, obtenint
com a resultat dos sectors ben
diferenciats. D’altra banda, la
Regidoria de Cultura ha adjudi-
cat la realització de la sala
Història antiga i medi natural del
Museu Les Maleses a l’empresa
Gecco Tridimensional, amb  un
pressupost de 27.840 euros.

El 40,5% dels rètols principals
dels establiments comercials del
municipi són exclusivament en
català; el 29,8% són en castellà,
el 15,9% són ambivalents –
s’escriuen igual en les dues
llengües– i el 4,7%, són bilingües.
Si eliminem el percentatge en
castellà, podem dir que el 61,1%
del comerç local compleix la Llei
de Política Lingüística en matèria
de retolació comercial. Aquestes
xifres canvien molt pel fa que a
la retolació informativa exterior
(la que ens indica ofertes, des-
comptes...). En aquest cas els
rètols en català no arriben a la
tercera part (28,5%), mentre que
els rètols en castellà superen la
meitat (51,5%) i els bilingües re-
presenten el 18,9%. Aquestes
són algunes de les conclusions
de l’estudi que ha fet el Servei
Local de Català (SLC) per va-
lorar la incidència de la campa-
nya informativa sobre aquesta
llei que va engegar el 2001 i que
va dur a terme en col·laboració
amb la Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament. Els barris amb una
major proporció de rètols
només en català són el centre,
amb el 44,5%, Terra Nostra amb

el 40%, Can Cuiàs, amb el 37%
i Pla d’en Coll i Montcada Nova
amb el 36%. En menor propor-
ció, hi ha Can Sant Joan, on
només una tercera part està en
català; Mas Rampinyo, on no
arriba al 30% i la Ribera, amb el
20%.

Balanç positiu. Els sectors
comercials amb més presència
del català són: lleure i formació,
salut i estètica i restauració. La
directora del Consorci per a la
Normalització Lingüística del
Vallès Occidental 3, Montserrat

Cazo –que va presentar l’estudi
el 28 d’octubre a la Casa de la
Vila–, va fer un balanç positiu
de la situació, però va destacar
la necessitat de continuar treba-
llant. El govern local, representat
a l’acte per la Regidora de Cul-
tura, Amèlia Morral (CiU), i el
regidor de l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC), va manifestar la
voluntat de seguir col·laborant
amb el SLC per incrementar la
retolació en català als establi-
ments del municipi. L’informe
es podrà consultar a la pàgina
web montcada.org.

>>Estudi sobre la incidència de la Llei de Política Lingüística al comerç

 >> Montserrat Cazo i Maika García i Marta Lluís, del SLC durant l’acte

LAURA GRAU
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[ BÀSQUET MASCULÍ. LLIGA EBA ]

Directiva, cos tècnic i jugadors defensen la qualitat de la plantilla i confien a redreçar la situació

lluís maldonado
redacció

SÍLVIA DÍAZ

El Valentine suma la tercera
derrota consecutiva contra el Vic

INICI IRREGULAR DEL SÈNIOR B MASCULÍ
primera catalana

 >> L’afició no va poder celebrar la victòria del Valentine Montcada el dia de la presentació dels equips del club

El Valentine Montcada va
encaixar en el darrer partit da-
vant el Ferrer Vic la quarta de-
rrota, la tercera consecutiva, en
els primers sis partits de lliga, per
81 a 71, un resultat que els situa
tercers per la cua en la clas-
sificació del grup E de l’EBA.
El Valentine va afrontar el partit
contra el Vic amb les absències
per lesió d’Iván Pardo i Jordi
Acero, a les quals es va afegir la
de Jordi Pons, que es perdrà els
propers dos partits. Tot i les
baixes, el Valentine va tenir op-
cions fins al darrer quart, quan
només perdia per quatre punts,
61-57, gràcies en part als 22
punts de Dani Pérez.  Al final,
les baixes es van acabar notant
en excés. Per a l’aler Jaume
Santandreu, la imatge que va
oferir l’equip és molt diferent a
la d’altres partits que també s’han
perdut: “Després de la derro-
ta a casa contra l’Alella, el
conjunt s’ha refet i ha ofert
millor joc a la pista”. El juga-
dor opina que “si continuem
amb aquesta actitud els bons
resultats han d’arribar” i
confia que l’equip recuperarà la
tranquil.litat quan comenci a su-
mar victòries que, de segur, els
portarà als primers llocs de la
classificació.

El tècnic, tranquil. Ferran
Anguera reconeix que el Valen-
tine no està tenint un bon co-
mençament de lliga, però es
mostra optimista:“No estem
nerviosos, l’any passat també
vam perdre tres partits
inicials, i al final vam estar
lluitant pel títol”. El tècnic,
però, sí que nota que ara

El Valentine
femení perd

la imbatibilitat
lluís maldonado
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El partit que havia de disputar
el Valentine femení amb el
Torelló a la pista coberta muni-
cipal el 25 d’octubre es va haver
de suspendre. El Torelló va
al.legar tres hores abans del
partit que no es presentaria per-
què no disposava de prou juga-
dores per lesió i malaltia. La
Federació Catalana haurà de
decidir si accepta l’argumentació
de l’equip d’Osona. Des del
Montcada, però, s’assegura que
el Torelló no va actuar correcta-
ment. L’entrenadora del Valen-
tine, Reme Jiménez, creu que la
Federació hauria de donar el
partit com a guanyat a les mont-
cadenques.
A la jornada anterior, el Va-
lentine femení va perdre la im-
batibilitat contra el Asisa-Ceset,
per tan sol un punt de diferència,
69 a 68, en un partit molt emo-
cionant en què el Valentine va
tenir opcions per endur-se la
victòria. El Montcada ocupa la
vuitena posició del Grup Primer
de Primera Catalana amb 7
punts i amb un partit menys.

 >> La plantilla s’ha renovat respecte l’any passat

El sènior B del Bàsquet Mont-
cada ha fet un inici irregular
de lliga al grup tercer de Pri-
mera Catalana. Després de
cinc jornades de lliga, els
montcadencs han sumat tres
victòries i dues derrotes, que
el situen dotzè en la clas-
sificació a tres victòries dels
líders, el Santa Coloma i el
Prat B. El Montcada B tenia
previst jugar el 29 d’octubre
el partit suspès contra el Sant
Josep B en la darrera jornada
de lliga. LR

ARXIU

“l’entorn està més neguitós
que la temporada anterior,
tothom està preocupat per
trobar la solució a l’equip”,
explica. Anguera s’ha mostrat
tranquil pel treball que està fent
com a tècnic davant d’una
hipotètica destitució: “La direc-
tiva és la mateixa que l’any
passat em va donar  l’opor-
tunitat d’entrenar a EBA, si
creguessin que ho he de
deixar, seguiria col.laborant
amb el club en allò que faci
falta”, afirma. El president del
Bàsquet Montcada, Pere Oliva,
ha deixat clar la confiança de la
directiva en l’entrenador: “Tots
estem convençuts que l’equip
es refarà, només falta una
victòria que doni moral ”.
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El Vitelcom ensopega amb el
Barça i s’allunya dels playoffs

Una victòria contra el líder, el Benicarló, l’1 de novembre donaria nova moral a l’equip

sílvia alquézar
redacció

>> Futbol Sala. Divisió de Plata

El Vitelcom Montcada es troba
ja a onze punts del play-off d’as-
cens a Divisió d’Honor, després
de perdre a la pista del Barça
per 3-2 i empatar a tres gols a
casa contra el Sícoris de Lleida
a les dues últimes jornades de
lliga del Grup B de la Divisió
de Plata de futbol sala. Per a la
plantilla local, l’equip està jugant
bé, però manca encert de cara a
porteria. “L’absència de Kel
per lesió s’està notant molt”,
indica el tècnic Juan Antonio
Garrido, qui afirma que el con-
junt local juga amb nervis pres-
sionat per la classificació actual
a la setena posició amb 7 punts,
lluny de l’objectiu d’ascens.  >> L’equip està a 11 punts dels líders, el Barça i el Benicarló

SÍLVIA DÍAZ

Qüestió de mala sort. El
president de l’entitat, Eusebio
Carrero, coincideix amb la resta
de la plantilla i està convençut que
les derrotes han estat per manca
de sort de cara al gol. “Qualitat
tenim i ha d’acabar veient-se”.
Carrero creu que l’equip necessita
tranquil·litat: “Els jugadors sen-
ten pressió i els afecta”, co-
menta, però no descarta prendre
mesures si l’equip no és capaç de
puntuar en els propers partits.
“Hem d’esperar i no pensar
en cessions, la responsabi-
litat no recau en l’entrenador,
sinó en el fet que estem ne-
gats de cara a porteria”, con-
clou el dirigent.
Una prova de foc per al Vitel-
com Montcada tindrà lloc el

pròxim 1 de novembre amb la
visita del Benicarló, líder imbatut
del grup juntament amb el Barça.
“Serà un partit molt compli-
cat perquè el Benicarló és un
gran equip que arriba amb
una moral de ferro gràcies al
bon inici de temporada”, des-
taca Garrido, qui reconeix que,
per contra, el seu equip viu un
moment difícil. L’entrenador es-
pera que el Vitelcom iniciï la
reacció davant el Benicarló i
demana el suport de l’afició:
“No hem començat bé, però
confiem a posar remei a la
situació des d’avui mateix.
Per fer-ho, també necessita-
rem l’ajut dels seguidors”. El
partit es disputarà al pavelló
Miquel Poblet a les 18 h.

 >> Miquel Olmo observa atent el joc, davant de Cámara i Tomás

El Montcada reacciona amb
dues victòries a la crisi de joc

>> Futbol. Regional Preferent
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El Club Deportivo Montcada
ha respost positivament a l’avís
que la directiva va llençar a la
plantilla a principi d’octubre per
reaccionar davant l’irregular
començament a Regional Prefe-
rent. Els montcadencs van vèn-
cer en la darrera jornada el Cer-
danyola Mataró per 0 gols a 2, i
a l’Olot, la setmana anterior a
casa per 2 gols a 1. Les dues
victòries han permès l’equip
sortir de les darreres posicions
de la classificació i iniciar la
remuntada. Provisionalment, el
Montcada ocupa la quarta po-
sició amb 12 punts, a l’espera
que molts dels equips de la part
alta juguin els partits ajornats el

26 d’octubre a causa de la pluja.
El president del CD Montcada,
Antoni Alcalà, s’ha mostrat
content per la millora de la imat-
ge donada amb les dues victò-
ries: “Mica en mica, l’equip es
va conjuntant i amb aquesta
actitud i treball els resultats
sortiran per la qualitat de la
plantilla”. Alcalà no descarta
alguna incorporació: “La direc-
tiva no deixarà de fer es-
forços per estar entre els pri-
mers; si trobem un jugador
que complementi la plantilla
actual, el portarem”.

Viure amb pressió. “Els
dos darrers triomfs ens han
suposat la tranquil·litat que
un equip com el nostre

LLUÍS MALDONADO

necessita davant la situació
difícil que viu” , subratlla
l’entrenador, Miquel Olmo, qui
reconeix ser conscient que el
conjunt no està responent a les
expectatives de l’afició i de la di-
rectiva a l’inici de la temporada,
però assumeix que la plantilla
s’haurà d’acostumar a viure amb
la pressió d’estar als primers
llocs.
Després de les dues darreres
victòries, Olmo s’ha mostrat
satisfet pel nivell de concentració
durant els 90 minuts i per
l’actitud dels jugadors,  però
reconeix que l’equip ha de
millorar. “S’ha transmès a la
plantilla el compromís amb
el projecte, i això s’ha de no-
tar al terreny de joc”, ha dit.

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

Vendo casa. En Santa Mª de
Montcada, de 140 m2, con jardín
de 100 m2. Teléfonos: 935 645
712, 935 644 071
Limpieza. Chica de 26 años se
ofrece para labores de limpie-

za. Teléfono 637 240 962
Particular se ofrece. Para mon-
tar techos de aluminio desde 36

només particulars

euros/m2. Te: 617 543 596
Oferta de treball. Empresa de
Terrassa busca frigorista. Tel.
937 857 354
Festa d’halloween. El 14 de
novembre, a Port Aventura.
Preu: 30 euros. Organitza Fa-
cultat d’INEF. Tél. de reserves:
645 788 500
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La Salle trenca la ratxa
positiva amb les Corts

>> Handbol

sílvia  alquézar
redacció

 >> Els de Jaume Puig van deixar escapar la victòria a la segona part

La Salle Montcada masculí va
perdre a casa amb el Manyanet
les Corts, un dels equips capda-
vanters de Primera Catalana, per
19-23 en una segona part nefas-
ta dels homes de Jaume Puig
que no van fer cap gol en 14
minuts. La derrota trenca una
ratxa positiva de resultats que
ha situat l’equip a la part alta de
la taula. “A Primera no es pot
fallar així. Si jugues mala-
ment, perds”, afirma el tècnic.

ÀNGELS LEIVA
El Lee Young
obté la plata
al campionat
estatal infantil

L’equip infantil del Club Lee
Young Montcada, format per
Alejandro Garcia, Vanessa León
i Jonathan Gallego, ha quedat al
segon lloc al Campionat d’Es-
panya de taekwondo a la categoria
fins a 14 anys en la modalitat de
tècnica, que es va disputar a
Castelló el 25 i 26 d’octubre.
Per la seva banda, la taekwon-
dista montcadenca Mercedes
Amaya, de 19 anys, i subcam-
piona d’Espanya en categoria de
ploma participarà l’1 i 2 de
novembre al campionat interna-
cional que es disputa a Ando-
rra, una disciplina olímpica en els
jocs d’Atenes del 2004. D’altra
part, Alicia Otero va obtenir la
medalla d’or en categoria ploma
femení en el Campionat de
Joves Promeses de Taekwondo
disputat a Barcelona el 18 d’oc-
tubre. Danae Peña en categoria
minimosca i Rosa M. Portilla en
mosca van sumar també me-
dalles de plata i bronze, res-
pectivament. SA

Sènior femení. La Salle ha
començat amb mal peu a Sego-
na Catalana, amb dues derrotes
en dues jornades. Va debutar a
la pista de l’Arrahona de Saba-
dell el passat 19 d’octubre, on
va perdre per 21 a 16. Al segon
matx, el 26 d’octubre, va caure
derrotat a casa contra la Roca
per 15-20. “Tenim una plan-
tilla un xic descompensada
que fins ara ha jugat desmoti-
vada. Crec que això ja ho
hem superat”, indica l’entrena-
dor, Joan Lluís Moreno.

‘Mundo Deportivo’ premia tres
clubs amb el Trofeu Campions

El Bàsquet Montcada, la Unió Escacs i l’Handbol La Salle reben la distinció

El Bàsquet Montcada, la Unió
Escacs i Handbol La Salle van
ser tres de les 153 entitats dis-
tingides amb el Trofeu Cam-
pions, que cada any concedeix
el diari Mundo Deportivo, per retre
homenatge als clubs catalans que
van pujar de categoria o van
guanyar títols la temporada
passada. Prop de 600 persones
es van reunir el passat 17 d’oc-
tubre a l’hotel Ars de Barcelona
en un sopar presidit pel presi-
dent de la Generalitat, Jordi
Pujol, on van assistir represen-
tants dels clubs montcadencs
premiats, i el regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), entre una gran
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quantitat de persones rellevants
del món de l’esport. El premi
compta amb el patrocini d’El
Corte Inglés i la col·laboració de
la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament de Barcelona i la Unió
de Federacions Esportives de
Catalunya.

Temporada d’èxits. L’orga-
nització va homenatjar així el
doble ascens esportiu aconseguit
per l’equip EBA del Valentine
Montcada i del sènior femení B
a Primera Catalana, pel que fa al
Club Bàsquet Montcada; el
retorn de La Salle a Primera Ca-
talana i l’excel·lent trajectòria de
la Unió Escacs Montcada amb

el títol de campions de Catalunya
en partides ràpides i semiràpides
i amb l’ascens a Primera Divisió.
Pujol va subratllar durant el seu
discurs a l’acte que “gràcies a
directius entusiastes, els
clubs fan una tasca de caràc-
ter cívic i social a Catalunya,
especialment els més modes-
tos”. El regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona,
col·laborador de l’acte, Pere
Alcober, va destacar que la festa
“és un reconeixement als
clubs minoritaris que nor-
malment no surten als mit-
jans de comunicació”, i va
afegir que “la seva massa so-
cial també serveix per fer
ciutadania i cohesió social”.

Losada, segon a l’escalada
al Castell de Montjuïc

>> Ciclisme

El corredor del Club Ciclista
Montcada-Saunier Duval, Al-
berto Losada, ha culminat la
temporada aconseguint el segon
lloc de la clàssica escalada al
Castell de Montuïc, que es va
disputar el 25 d’octubre a Bar-
celona. Un problema tècnic a la
bicicleta el va privar d’endur-se
la victòria final en una etapa que

va dominar des del principi. Lo-
sada tanca així una brillant tem-
porada, en què s’ha proclamat
campió sub 23 de la Copa Ge-
neralitat de Grans Clàssiques,
que li ha valgut un passaport a
l’equip elit que la firma Saunier
Duval té a Cantàbria, i que
podria ser el pas previ a la pos-
sible incorporació del corredor
del club montcadenc a l’equip
professional que la marca ha

creat aquest any. Està previst que
Losada, de 23 anys, faci l’estage
de pretemporada amb el grup
professional.

lluís maldonado
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>> Alberto Losada, del CC Montcada

CC MONTCADA

les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 5 i 6

Montcada -CN Terrassa 50-47
Sant Josep ‘B’-Montcada B s.

Equip Partits Punts
1 Santa Coloma 6 11
2 Prat 6 11

3 CC Badalona 6 10

12 Montcada B 6 8

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 5 i 6

Vitelcom Montcada-Sicoris 3-3
FC Barcelona-Vitelcom M. 3-2

Equip Partits Punts
1 Benicarló 6 18
2 FC Barcelona 6 18

3 Andorra 6 16

8 Vitelcom Montcada 6 7

Masculí. 1a Catalana.
Jornada 4 i 5

Esplugues-La Salle 24-25
La Salle-M. Les Corts 19-23

Equip Partits Punts
1 Les Corts 5 9
2 GEIG 5 9

3 Gavà 5 7

5 La Salle 5 6

HANDBOL

 Femení. Primera Catalana
Grup 1 Jornada 4 i 5

Ceset-Valentine 69-68
Valentine-Torelló s.

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 5 i 6

Valentine-Alella 82-91
Vic-Valentine 81-71

Equip Partits Punts
1 Prat 6 11
2 Llíria 6 10

3 Alcora 6 10

14 Valentine 6 6

Segona Regional. Grup 9
Jornades 4 i 5

C. Gramenet-Sant Joan 0-2
Sant Joan-San Roque 3-3

Equip Partits Punts
1 Barberà 7 17
2 Lourdes 7 15

3 Sant Joan 6 14

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 6 i 7

Montcada-Olot 2-1
Cerdanyola M.-Montcada 0-2

Equip Partits Punts
1 Vic 6 15
2 Sant Celoni 7 14

3 Martorell 6 12

4 Montcada 7 10

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 5 10
2 Salt 5 9

3 Asisa Ceset 5 9

8 Valentine 4 7

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 3 i 4

Santfeliuenc-Montcada ?
Montcada-Caldes 9-5

Equip Partits Punts
1 Alella 4 12
2 Paisa 4 10

3 Vidreres 4 9

4 Montcada 4 9

 Masculí. Ct. Territorial Grup 6
Jornada 4 i 5

Elvira Cuyas-Martorelles 74-56
Vilanova V.-Elvira Cuyas s.

Equip Partits Punts
1 La Garriga B 5 9
2 Martorelles 5 8

3 Sentmenat B 5 8

13 Elvira Cuyàs 2 4

Segona Nacional A. Grup 3.
Jornades 3 i 4

Frederic Mistral-Can Cuyàs ?
Can Cuyàs-At. Català 7-1

Equip Partits Punts
1 Bonaire 4 12
2 Catalonia 4 10

3 Alheya 4 9

5 Can Cuiyàs AD 4 7

Masculí. 3a Catalana.
Jornada 2 i 3

La Salle B-La Roca 27-28
Canovelles-La Salle B 18-17

Equip Partits Punts
1 Cardedeu 3 2
2 Gavà 3 2

3 Calella 3 2

11 La Salle 3 0

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 4 i 5

Llorença-Penya Decano ?
Penya Decano-Vallromanes ?

Equip Partits Punts
1 Mollet 3 9
2 Llorença 3 9

3 Danubio 3 9

7 Penya Decano 3 3

Femení. 2a Catalana.
Jornada 1 i 2

Arrahona-La Salle 21-16
La Salle-La Roca 15-20

Equip Partits Punts
1 Agramunt 2 4
2 BM La Roca 2 4

3 Arrahona 2 4

11 La Salle 2 0

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornada 5 i 6

La Salle H-Can Sant Joan a
C. Sant Joan-Sant Andreu 69-86

Equip Partits Punts
1 Sant Joan 6 12
2 Sant Andreu 6 12

3 La Salle Horta 5 9

14 Can Sant Joan 3 4

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornada 1,2 i 3

EF CSJ Blaug-S.Quirze Besora1-1
Can Sant Joan d.
Can Sant Joan-Molletense ?
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 4 8
2 Sant Andreu 4 8

3 La Salle Horta 4 7

13 Can Sant Joan 2 3

Lloc Temps

38 Jordi Candela 34’33’’
126 Antonio Ortega 38’25’’
219 Emilio Rodríguez 4046’’
220 Antonio Ortiz 40’47’’
221 José Muñoz 40’47’’
314 Ángel Fraile 42’34’’
349 Francisco Ávalos 43’09’’
476 Emilio González 45’35’’
487 Jordi Flores 45’48’’
515 Enric Mayà 46’16’’

10kms CN Sabadell

Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Femení. 3a Catalana
Grup 3  Jornada 4 i 5

Manlleu-Elvira Cuyas 63-35
L’Ametlla-Elvira Cuyas 50-46

Equip Partits Punts
1 Manlleu 5 9
2 S. Joan de Mata 3 6

3 Imma ‘B’ 3 6

7 Elvira Cuyàs 3 3

Masculí. Ct.Catalunya B
Grup 2  Jornada 4 i 5

Pompeia-Elvira Cuyas ‘B’’ 62-51
Elvira Cuyas ‘B’-Sant Jordi 62-84

Equip Partits Punts
1 Sant Jordi 5 10
2 Pompeia ‘B’ 5 9

3 F.Castellana ‘C’ 5 9

8 Elvira Cuyàs 5 6

a. ajornat
s. suspès
d. descans
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 >> El regidor d’Esports, Juan Parra, amb l’Aqua de fons

SÍLVIA ALQUÉZAR

“Els preus són econòmics
comparats amb altres piscines”

>> ENTREVISTA. Juan Parra, regidor d’Esports (PSC)

Les obres de Montcada Aqua, el nou complex esportiu que s’està

construint al Pla d’en Coll, han entrat en la recta final. Només

sílvia alquézar
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La Lliga Escolar
s’iniciarà

el 8 de novembre

Comencen
els cursets
de natació

La Lliga Escolar, organitzada
pel CDEM i l’Ajuntament, co-
mençarà el pròxim 8 de no-
vembre amb 42 equips entre els
diferents esports i categories. Els
partits es disputaran divendres i
dissabte a les escoles del muni-
cipi. A multiesport, adreçat als
prebenjamins, la lliga escolar ini-
ciarà la competició amb el mini-
bàsquet. D’altra banda, el
CDEM ha fet una crida per
trobar àrbitres de bàsquet i
futbol sala per a la lliga escolar.
Els interessats s’han d’adreçar a
les oficines del c. Bonavista. SA

Un total de 200 persones, entre
nens, adults i gent gran, s’han
inscrit als cursets de natació que
es fan a la piscina municipal des
del 20 d’octubre. La instal.lació
també acull els cursets per a
escolars, que enguany compten
amb l’assistència de 130 nens de
tots els col·legis locals. Encara,
però, queden places lliures als
cursets tant en el torn de matí,
com el de tarda. La novetat
d’enguany és que s’han unificat
els cursets dels grups d’adults i
de gent gran. Amb l’entrada en
funcionament de Montcada
Aqua, l’Institut d’Esports i
Lleure (IME) traslladarà els cur-
sos a la nova instal·lació i els
ampliarà amb classes especials
per a nadons i discapacitats. SA

-Com es troben les obres?
Estem en la fase final, qüestió
que ens fa creure que, amb tota
seguretat, ens banyarem a l’Aqua
al desembre. Falten els tanca-
ments exteriors, l’acabament del
parquet, la instal·lació de les mà-
quines de fitness i alguns detalls
interns. De fet, actualment la
zona d’aigua està totalment
finalitzada i s’està valorant la
construcció d’una piscina clima-
titzada exterior per a tot l’any a
la zona de solàrium.
-Com s’han determinat els
preus de Montcada Aqua?
S’ha fet un estudi comparatiu so-
bre 18 piscines similars de Barce-
lona i la seva àrea metropolitana
i hem arribat a la conclusió que
els preus són substancialment
econòmics en comparació amb
altres piscines i equipaments
semblants. El preu de l’abona-
ment a Montcada està molt per
sota de la mitjana. Per exemple,
la mitjana d’un abonament fa-
miliar per a quatre persones cos-
ta 80 euros, mentre que a l’Aqua
no arriba als 50. Pel que fa a
l’abonament individual, el preu
mitjà és de 27’33 euros i a l’Aqua
és de 20. A més, els cursos de
primer de Primària en horari
escolar són gratuïts i es mante-
nen preus similars per a la resta
de cursos. Per a la gent gran, hi

ha descomptes que arriben al
80%, que ja és força assequible
–abonament 13 euros–, a més
d’una oferta especial de pagar
només 6 euros al mes per dos
dies de piscina amb monitor.
-Què inclou l’abonament bà-
sic?
Amb el preu de l’abonament es
té dret a la utilització de la pisci-
na coberta, assistir a classes
d’aquagim, a la zona d’aigua –
jacuzzi, bany de vapor, sauna– i
la del solàrium.

-Alguns veïns consideren que
l’Ajuntament no està ofertant
la informació inicial. Hi ha
alguna novetat?
Al primer tríptic només infor-
màvem dels preus de matri-
culació, que no han variat. L’únic
aspecte que hem canviat respecte
el plantejament inicial és la pos-
sibilitat de pagar per separat la
zona d’aigua i les activitats amb
monitor, que al principi s’havia
dit tot junt, amb l’únic objectiu
d’abaratir les despeses dels usua-

ris. Si una persona no vol utilit-
zar la sala fitness, no ho ha d’abo-
nar. Per tant, sobre el primer
tríptic que es va difondre, hem
millorat les condicions amb la
concessió de la gestió de l’Aqua
a una empresa. En el cas que
l’usuari vulgui fer una activitat di-
rigida –aeròbic, fitness–, només
ha de pagar un suplement de 6’5
euros al mes que li dóna dret a
disposar de monitor, excepte al
ioga i al tai txí. El preu de les
activitats dirigides recollit al pla
de gestió era de 24 euros
mensuals. En el primer tríptic,
de 12 i finalment ha quedat
reduït a la meitat. I en el cas de
l’abonament familiar, el tercer
membre pagarà només un euro.
D’altra banda, també s’ha fet un
nou plantejament d’ús de la sala
fitness, que inicialment es va dir
que seria d’ús lliure però que, per
la dotació i la complexitat de la
maquinària, és aconsellable que
hi hagi un monitor per al
seguiment i l’assessorament.
-L’Ajuntament tem que la
reacció d’alguns veïns pugui
fer disminuir el nombre
d’usuaris a Montcada Aqua?
És habitual que pugui aparèixer
alguna reticència als preus a mu-
nicipis on no es té tradició de
pagar els costos de les instal·la-
cions esportives. Però, crec que
aquesta susceptibilitat quedarà
mitigada quan utilitzin l’Aqua.

queden alguns acabats interiors. Segons les previsions, la

instal·lació s’obrirà al públic abans de final d’any.

Si voleu actualitzar les vostres dades,
si heu canviat el nom comercial,

si voleu estar presents a més
d’una activitat, poseu-vos
en contacte amb nosaltres

info@guia-web.net
Tel. 605 905 703



28 1a quinzena
novembre 2003

La facilitat de multiplicar el propi temps sembla ser
la principal virtut d’aquesta montcadenca que parla amb devoció
del seu poble. Als seus 58 anys ha tingut temps per dedicar-se a
l’educació dels fills dels altres, participar a gairebé centenars de
cursos –des de costura a noves tecnologies–, ser guinoista televisiva
i fer de periodista, d’empresària, de viatgera –infatigable, sí–, de
regidora de Cultura i moltes altres coses més. I a la vida més
íntima també ha trobat espai per a dos fills, alguns desencants i
una devoció admirable pels seus. Com que de vegades no és fàcil
conciliar tantes coses, ha necessitat una via d’escapament, que ha
trobat a la poesia. És autora dels llibres La corba de l’oblit
(Columna, 1994), Tramat (Tecum, 1998), Fressa de vespre (Solsona
Comunicacions, 2001) i Els colors de la calma (Solsona
Comunicacions, 2002).

“Aspiro que la gent es
trobi a la meva poesia”

Ja sé que la vida

ha d’evolucionar,

però m’enyoro

moltíssim la

Montcada antiga

La literatura i

la feina han estat

les meves taules

de salvació, m’han

curat moltes

angoixes

�

SÒNIA HERNÁNDEZ

�Vostè va néixer a Montca-
da i sempre hi ha viscut.
M’estimo molt Montcada, és el
meu poble i no viuria enlloc més.
Si hagués d’anar a un altre poble
aniria al Priorat. Quan veig fo-
tos antigues m’agafa molta me-
langia. El món ha d’evolucionar,
però m’enyoro del poble de la
meva infantesa. Jo vaig veure
com feien les casetes de l’Asland
i recordo que passava les passe-
res, veia el riu, era una delícia…
I recordo les voreres del carrer
Major, plenes de
fulles quan sortíem
a “gastar les aceres”.
�I avui?
No m’agrada que
no s’hagi conservat
ni una  casa com
era, perquè tot i que
es conserven algu-
nes, ja no són com
eren abans. Montca-
da ja no és un po-
ble. Tampoc no
m’agrada que can-
viïn els noms, per
mantenir la nostra
història hem de de-
fensar els noms tra-
dicionals dels barris.
�I el Priorat?
Gairebé sempre
que  escric ho faig
allà, m’agrada el
contacte amb la
terra i la tranquil·litat.
�Això sorprén en una per-
sona tan dinàmica.
Allà em recupero de l’activitat

diària. Necessito estar sola amb
mi mateixa i aquí a Montcada
em perdo. Ara estic escrivint
unes coses que són com sensa-
cions, aforismes molt signifi-
catius per a mi; perquè he passat
una temporada d’abocar-me
massa afora, esmicolant-me,
fent moltes coses. Ara necessito
explicar-me a mi mateixa què és
l’amistat, la tristesa, la solitud…
i crec que la solitud deu ser te-
rrible; perquè jo no m’hi sento
mai, malgrat que de vegades ne-

cessito estar sola
per dir-me “sóc
aquí” i al Priorat és
on millor puc fer-
ho.
�També ha viat-
jat molt.
Em passaria la
vida viatjant, és
quan t’adones que
ets una part molt
petita del món.
Quan veus tot el
que passa pel món
et planteges quin
sentit té el que fas,
les teves preocu-
pacions, etc. Tots
podríem viure una
mica millor. A mi
m’agrada caminar
per la terra, no per
l’asfalt, és com si et
barregessis amb un

tot; i  això et dóna una identitat,
sents que formes part de  l’uni-
vers i no et sents el melic del
món.

�Què recorda de la seva
etapa de regidora?
Molta il·lusió per fer les coses.
Com que començaves de zero,
cada cosa que feies era una gran
victòria. Vam haver de lluitar
molt perquè en els primers
ajuntaments democràtics es
considerava que la cultura no era
important. Em deien la dama de
filferro, que no arribava a ser
ferro, i també la dama dels pas-
sadissos, perquè no tenia des-
patx. Tampoc no tenia cap ad-
ministratiu ni res durant gairebé
quatre anys. Vam haver de
treballar molt per aconseguir
locals, una Festa Major reco-
neguda, els cursos de català, el
juliol al carrer, els casals d’estiu,
el calendari, el Carnaval…
�Quina part ocupa la litera-
tura en la seva vida?
L’escriptura m’ha ajudat a supe-
rar moltes angoixes. La feina i la
literatura, de fet.
�On li agradaria arribar
amb la seva poesia?
M’agrada molt participar amb
els Poetes de Ronda. Jo escric
per a mi, però també m’agrada
publicar. La gent em coneix
com a poetessa gràcies al Joan
Capella. Va dibuixar alguns dels
meus poemes quan ningú no
sabia que escrivia. Va quedar una
cosa tan bonica que vam fer uns
quants en fotocòpies. Em van
animar a presentar-lo a un con-
curs i el van publicar i això em
va animar a continuar. Fins avui.
El que més m’agrada és que la

poetessa
Elisa RieraElisa Riera

gent em digui què li semblen els
meus poemes i se sentin iden-
tificats amb mi, perquè així no
em sento tan estranya. No aspi-
ro a res més. Segurament hi ha

gent que ha escrit més i molt
millor que jo i tot i així no ha
aconseguit publicar, mentre que
jo ja tinc cinc llibres publicats,
sense acabar de creure-m’ho.


