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>>  La Fira de Santa
Llúcia es farà durant
tres dies P. 27

>>  Continuen les
queixes municipals i
veïnals sobre el servei
d’ambulàncies  P. 12

Aposta municipal per
potenciar els serveis
a domicili homologats

>>  Un tapís a la plaça de
l’Església l’1 de desembre
commemorarà el Dia
Mundial de la Sida P.15

L’amplitud, la llum i les vistes caracteritzen la nova imatge de l’equipament. P. 3 i 4

La Casa de la Vila obre les portes
al públic totalment remodelada

El PSC guanya
a Montcada
davant l’avenç
dels partits
minoritaris
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>> Montcada Aqua
s’inaugurarà el 20 de
desembre P.31
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 >>Eva Garcia (PPC) votant

ÁNGEL ACÍN

SÒNIA HERNÁNDEZ

>> El brasiler Sergio
Rocha guanya el Premi
Nacional de Pintura Juan
Ramon Masoliver P. 26

PSC i CiU van ser les forces
més votades el 16 de novembre
a les eleccions autonòmiques,
tot i el clar avenç dels partits
considerats minoritaris –ERC,
PPC i ICV-EUiA. Una de les
dades significatives de la jorna-
da va ser l’elecció com a parla-
mentària de la regidora del PPC
Eva Garcia, número 8 de la llista
de Josep Piqué.

>>  Multitudinari acte
contra la violència a les
dones P.16

LAURA GRAU

ÀNGEL ACÍN



2 1a quinzena
desembre 2003 publicitat



31a quinzena
desembre 2003

3actualitat 1a quinzena
desembre 2003

En més de 2.500 m2 coincidiran espais oficials de l’administració amb d’altres d’ús cultural i per a entitats

L’EDIFICI, TOTALMENT REMODELAT, S’INAUGURA EL 29 NOVEMBRE

pilar abián
montcada

La Casa de la Vila concentrarà gran
part de l’oferta sòciocultural de la ciutat

César Arrizabalaga,
alcalde de Montcada i
Reixac (PSC)

El 29 de novembre s’inaugurarà
oficialment la segona fase de la
remodelació de la Casa de la
Vila amb un ampli programa
que inclourà jornada de portes
obertes, de 12 a 14h, i a la tarda
presentacions oficials d’espais
com el Jutjat de Pau, el Servei
Local de Català o el Museu Mu-
nicipal. Amb l’acabament de les
obres finalitza un procés de re-
modelació de tot l’edifici que ha
durat poc més de dos anys i que
ha transformat l’antiga dis-
tribució molt compartimentada
en amplis espais on la llum i els
materials purs –formigó, ferro,
marbre, vidre– destaquen per la
seva funcionalitat. La modernitat
que caracteritza el nou interior
de la Casa de la Vila es combina
amb la línia clàssica que conser-
ven les façanes principals i la
zona noble, fomada per la sala
de plens i l’Alcaldia. L’obra,
pressupostada en poc més
d’1.800.000 euros, ha estat su-
fragada per l’Ajuntament, que ha
comptat amb el suport de la
Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana en la di-
recció de l’obra. La remodelació
s’ha fet d’acord amb les direc-
trius del consistori, els Serveis
Tècnics Municipals van redactar
l’avantprojecte i han supervisat
tot el procés d’execució.

Dues fases. La reforma, ini-
ciada l’estiu del 2001, s’ha dut a
terme en dues fases. Primer es
va condicionar la part més ins-
titucional, a la qual s’accedeix des
del carrer Major, que inclou la
sala d’exposicions a la planta bai-
xa, la zona noble i un espai poli-
valent per a reunions i confe-
rències. La inauguració d’aques-
ta fase es va fer el passat mes de
febrer. A continuació, es va pro-
cedir a remodelar els espais i
equipaments que tenen l’entrada
principal des del carrer Domin-
go Fins. Respectant l’antiga
façana de la Caserna de la Guàr-
dia Civil, la resta de l’edifici ha
estat de nova construcció. Hi ha
quatre plantes amb zones d’ofi-
cines i sales espaioses i multifun-

cionals. Aquest és un dels as-
pectes que destaca el director tèc-
nic de l’Àrea Social, Juan Cañe-
te, qui ha qualificat la Casa de la
Vila com a un dels millors equi-
paments sòcioculturals de la co-
marca que hi ha en l’actualitat:
“Hi ha exemples de centres
cívics, d’ateneus, però no
d’espais que combinin l’ús
cultural i social alhora”. Tam-
bé des de l’òptica política l’obra
ha satisfet àmpliament les auto-
ritats municipals. Per al regidor
de Política Territorial i Urba-
nisme, Alfonso Romo (PSC),
l’equipament serà un nou refe-
rent al municipi: “ Aquest espai
esdevindrà un centre neuràl-
gic ple d’activitat i de vida”.

Romo ha afegit que també
contribueix a eliminar –a l’espera
que s’instal·lin les escales me-
càniques projectades a l’aire
lluire– una de les principals bar-
reres arquitectòniques que hi ha
entre el carrer Major i Domin-
go Fins, ja que els veïns poden
accedir-hi d’un lloc a l’altre
gràcies als ascensors interiors.
Per al president de l’Àrea Social,
el socialista Carles Guijarro
(PSC), la Casa de la Vila serà, a
partir d’ara, a més d’un espai ins-
titucional, un lloc de trobada i
treball de ciutadans i entitats i un
espai de creació i divulgació ar-
tística. “L’actuació s’emmarca
en el Pla d’Equipaments que
junt  amb la futura Bibliote-

ca, la Casa de les Aigües i
l’antic cinema Kursaal, entre
d’altres, farà possible una xar-
xa d’equipaments de proxi-
mitat i de qualitat a la nostra
ciutat”, ha dit l’edil.
Amb la remodelació de la Casa
de la Vila s’ha procedit també a
la descentralització del depar-
tament de Cultura, anteriorment
a l’edifici de l’avinguda de la Uni-
tat. La regidora Amèlia Morral
(CiU) creu que el nou espai per-
met donar una millor atenció i
més apropament a la ciutadania.
“Estic convençuda que la
Casa de la Vila serà a partir
d’ara el principal focus cul-
tural del municipi”, ha dit
l’edil.
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1. Façana principal de la
Casa de la Vila des del carrer
Domingo Fins. La reforma
ha respectat aquesta part de
l’edifici pel seu valor arqui-
tectònic.
2. Entrada a l’Oficina de
recaptació de la Diputació
des de Domingo Fins.
3. Noves oficines del Servei
Local de Català situades a
la planta 4.
4. Sala d’expressió corporal
a la planta 1.
5. Sales destinades a l’ús
d’entitats a la planta 1.

Nous espais1

3

-Satisfet amb el resultat de la
remodelació?
Molt content. Jo crec que hem
tret molt partit d’un edifici antic,
dividit i amb una estructura
laberíntica. Hem aconseguit
obrir espais, tenir molta llum
exterior i concentrar en un
mateix equipament serveis
que fins ara quedaven disper-
sos en edificis que ni tan sols
eren de propietat municipal.
-Quina ha estat la principal
dificultat d’aquesta obra?
Mantenir la façana exterior de
l’antiga caserna ha estat una
operació complicada que ha
allargat les obres però que ha
pagat la pena perquè, tot i ser
un edifici modern, conserva
una línia clàssica i personal.
-Quin aspecte destacaria del
nou equipament?
El seu caràcter polivalent. Les
sales són aptes per acollir
múltiples activitats. Hi ha
també espais que poden ser
sol·licitats per entitats i col-
lectius que vulguin fer-hi reu-
nions o conferències. Les
entitats hauran de compartir
els espais i els recursos dis-
ponibles perquè volem que la
Casa de la Vila sigui la casa
de tots. Aquesta experiència ja
s’ha fet a d’altres municipis
com Viladecans i Cornellà i ha
funcionat molt bé.
-La Casa de la Vila serà el
centre de la vida sòciocultural
del municipi?
Sens dubte  serà un referent
clau, però volem que el més
emblemàtic sigui el complex
Montcada Aqua. Un dels grans
reptes d’aquests quatre anys
és completar-lo amb una nova
biblioteca, sales d’exposicions
i un auditori polivalent de gran
capacitat…Tot això constituirà
l’emblema de Montcada i
Reixac en l’àmbit de l’oci i la
cultura. PA

ARXIU

FOTOS: MIQUEL ALBA
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>> La Casa de la Vila, ja remodelada, s’inaugura el 29 de novembre

actualitat
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1. Sales de cursos i tallers, com ara el de pintura, que
coordina el pintor Joan Capella
2. Oficines de la Regidoria de Cultura
3. Aules on es fan classes organitzades pel Departament
de Cultura
4. Museu Municipal (més informació pàgina 25)
5. Sala d’exposicions ubicada a la planta 0

Espais per a l’art
FOTOS: MIQUEL ALBA
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 >> La presentació del Xec servei a la premsa es va fer a l’Ajuntament
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L’Ajuntament preveu repartir al llarg d’un any 5.000 talons entre les famílies interessades a fer-ne ús

PROGRAMA PER FOMENTAR ELS SERVEIS A DOMICILI

El xec servei subvencionarà amb 3 euros
la contractació d’empreses homologades

El Servei de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament ha engegat
el programa Xec servei, una ini-
ciativa destinada a cobrir la de-
manda social en l’àmbit dels
serveis a domicili que donin su-
port a les famílies en tasques
com la neteja de la llar, l’atenció
a persones grans o a infants, i
els tractaments terapèutics i de
rehabilitació. L’Ajuntament
subvencionarà amb talons valo-
rats en tres euros la contractació
d’empreses homologades que
ofereixin aquests serveis. Des
d’ara i fins al desembre de l’any
vinent, el consistori ha previst
repartir 5.000 xecs entre les fa-
mílies del municipi interessades,
amb un màxim de 75 per any i
família. El procediment serà el
següent: l’usuari rebrà un taló de
l’Ajuntament per l’esmentat va-
lor i un llistat de les empreses
homologades amb els serveis i
els preus que ofereixen. Amb
aquesta informació, el mateix
usuari es posarà en contacte amb
l’empresa, sol·licitarà el servei
desitjat i, a l’hora de pagar,
mitjançant el xec servei tindrà
una rebaixa de tres euros. Actual-
ment l’SPO compta amb mitja
dotzena d’empreses preparades
per poder posar en marxa
aquesta iniciativa inclosa en el
programa Nous Filons d’Ocu-
pació de la Generalitat de Cata-
lunya, que fa un any que funcio-
na amb èxit a altres municipis.

Objectius. El Xec servei es va
presentar el passat 25 de no-
vembre a l’Ajuntament amb l’as-
sistència de l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), el president de
l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), el regidor de Pro-

moció Econòmica, Francisco
Hierro (PSC), i el tècnic respon-
sable del programa, Jonathan
Triviño. En la seva intervenció,
Hierro va destacar la doble ves-
sant del projecte: “D’una ban-
da cobrir la demanda de ser-
veis a domicili mitjantçant
l’oferta d’empreses i, de l’al-
tra, facilitar l’accés princi-
palment de les dones al món
laboral”.
Segons el govern municipal, la
posada en marxa del projecte
Xec servei respon a les necessitats
recollides a la diagnosi feta a
Montcada i Reixac en el marc
de l’elaboració del Pla Estra-
tègic.“La incompatibilitat dels
horaris laborals amb la vida

familiar, l’envelliment pro-
gressiu de la població, l’aug-
ment de l’índex de natalitat...
fan que cada vegada hi hagi
més necessitat d’impulsar
programes com el Xec ser-

vei”, va dir l’alcalde. Maresma,
per la seva banda, es va referir a
la voluntat del govern local de
fer polítiques globals que afa-
voreixin la promoció econòmica
i, alhora, garanteixin uns bons
serveis a la ciutadania.
L’SPO treballa actualment en
l’homologació d’empreses de
serveis a domicili disposades a
entrar en el programa i en la
formació de personal amb l’ob-
jectiu que les prestacions als
usuaris siguin de qualitat.

Què és el Xec servei?
Consisteix a proporcionar una subvenció de 3
euros/hora-servei als ciutadans del municipi que
contractin serveis a domicili amb les empreses
homologades. Aquesta iniciativa pot representar un
suport a les famílies en la realització de totes les
tasques que requereixen suport domiciliari per a
gent gran, dones que treballen, nens, disminuïts,
malalts. Aquest servei el posem en marxa per fer
possible la creació de nous llocs de treball, facilitar
la incorporació de la dona al mercat de treball i per
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Qui proporciona el servei?
Les empreses homologades per l’Ajuntament per
participar en el programa. Els ciutadans podran
escollir, d’entre aquestes empreses, la que més
s’ajusti a les seves necessitats.

Serveis subvencionats
-Neteja i cura de la llar
-Atenció a persones grans: atenció personal; suport
per desplaçament; gestions personals i/o familiars;
perruqueria a domicili; administració de
medicaments.
-Atenció als infants: acompanyament a l’escola;
cangurs; recuperacions d’extraescolars i atenció a
l’estimulació educativa.
-Massatges terapèutics i rehabilitació

Qui hi pot accedir?
La totalitat de la població de Montcada i Reixac

On es poden obtenir els xecs?
Al Servei de Promoció Econòmica (c/Alt de Sant Pere,
73). Els xecs es lliuraran gratuïtament amb un llistat de
les empreses homologades que realitzen els serveis.
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pilar abián
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PSC i CiU mantenen la primacia davant
la clara pujada dels partits minoritaris

ERC duplica amb escreix els resultats obtinguts fa quatre anys i se situa com la tercera força més votada a la localitat

Eva Garcia,
del PPC, primera

parlamentària
montcadenca

Com indicaven tots els pro-
nòstics, la regidora del PPC
Eva Garcia –número 8 de la
llista encapçalada per Josep Pi-
qué– ha estat elegida represen-
tant del seu partit al Parlament.
És la primera vegada en l’eta-
pa democràtica que un mont-
cadenc ostenta aquest càrrec.
-Què suposa per a vostè?
És un gran honor i un orgull i
ho espero fer el millor possible.
-Continuarà sent regidora?
Sí, perquè tinc molt clar que
la política municipal és la més
propera als ciutadans i, per
tant, la més enriquidora.
-Com valora els resultats
electorals?
Estem molt satisfets de la pu-
jada que hem tingut a Mont-
cada i a Catalunya, enfront el
càstig que han tingut PSC i
CiU per part de l’electorat.
Veurem què passa en els pro-
pers dies, si hi ha un govern
d’esquerres o nacionalista. No-
saltres, però, creiem que cap
dels dos serà bo per a Cata-
lunya.
-Què proposa, doncs, el
PPC?
Nosaltres fem una aposta per
la governabilitat i l’estabilitat
institucional a nivell eco-
nòmic, polític i social. PA

Montcada i Reixac va repetir els
esquemes de la majoria de mu-
nicipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en la distribució
dels sufragis a les eleccions auto-
nòmiques del 16 de novembre;
els partits majoritaris van gua-
nyar amb pèrdua de vots i els
considerats minoritaris van aug-
mentar substancialment respecte
els resultats obtinguts fa quatre
anys. El PSC, amb 6.026 vots,
va ser la força més votada, se-
guida de CiU, amb 3.189 vots i
d’ERC amb 1.587. La formació
republicana va sumar tan sols un
vot més que el PPC, que en va
tenir 1.586, mentre que ICV-
EUiA va assolir 1.159 sufragis.
A molta distància de les cinc
formacions que van superar el
miler de vots, la resta de sufragis
es van repartir de la manera
següent: Els Verds-l’Alternativa
Ecologista (111), Partit Obrer
Socialista Internacionalista (21),
Plataforma per Catalunya (18),
Partit Comunista del Poble de
Catalunya (18), Partit Humanis-
ta de Catalunya (11), Escons
Insubmissos (10), Españoles
bajo el separatismo (6), Lluita
Internacionalista (2), Partido
Nacionalista Caló (2), Una altra
democràcia és possible (2), Cen-
tro Democrático y Social (1) i
Moviment Social Republicà (1).

Dades a destacar. Entre les
dades més significatives de la
jornada cal fer esment a la par-
ticipació que va ser del 58,5% –
2,6 més respecte els comicis del
1999–, la pujada de vots d’ERC,
que va duplicar amb escreix els
que va aconseguir fa quatre anys,
i l’elecció de la regidora montca-
denca del PPC, Eva Garcia –
número 8 de la llista del partit.
Una altra dada rellevant de la
jornada va ser el seguiment de
les eleccions a la localitat mit-
jançant la web municipal
montcada.org que va tenir més de
400 entrades, un 200% més que
en un diumenge habitual.

ARXIU/PILAR ABIÁN

De la tranquil·litat als nervis. La jor-
nada electoral es va caracteritzar per l’absència
d’incidents, a banda de la presència de la pluja.
En tancar-se els col·legis la tranquil·litat va donar
pas als nervis i les emocions contingudes. Tot i
que les enquestes inicials donaven la victòria al
PSC, des de l’agrupació local les dades satisfeien,
però es prenien amb certa cautela; la mateixa que
hi havia a la seu de CiU, on es passar de la
incertesa a l’alleujament final. L’eufòria es va des-
fermar al local d’ERC i dels seus veïns d’ICV-EUiA,
mentre que a l’agrupació del PPC la felicitat era
doble, per haver pujat en vots i per comptar amb
una parlamentària entre els electes. PA

 >>Garcia, càrrec electe

 >>Cues per votar al CEIP Reixac  >>Vota la candidata local del PSC, Carme Porro

 >>Incertesa a la seu de CiU mentre es feia el recompte

 >>Militants d’ICV EUiA durant la nit electoral  >>ERC celebra els seus millors resultats

Els resultats electorals a Montcada i Reixac

 FOTOS: ÀNGEL ACÍN I LLUÍS MALDONADO

“Les eleccions
han demostrat
que Catalunya
és d’esquerres
amb un fort com-
ponent nacio-
nalista i espero
que els pactes per formar go-
vern respectin el que ha decidit
la ciutadania.No obstant això,
crec que PSC i CiU hem de fer
autocrítica i reflexionar sobre la
pèrdua de vots que hem tingut”.
César Arrizabalaga, primer
secretari local del PSC

anàlisi política de les forces amb representació local

“Està clar que
els partits, en
teoria minorita-
ris, hem estat
els que hem pu-
jat en aquestes
eleccions i que
l’electorat ha castigat el PSC i
CiU. Cal que en preguin nota.
Quant als pactes postelectorals,
crec que una possible aliança
entre CiU i ERC no serà bona
per a Catalunya ni tampoc per al
conjunt d’Espanya”. Teodoro
Garcia, president del PPC local

“Hem obtingut
els millors resul-
tats de tota la
història demo-
cràtica, tant a
Catalunya com a
Montcada. No
esperàvem aquest suport es-
pectacular. Durant el període de
negociació mantindrem ferma la
postura de tota la campanya. No
decidirem amb qui pactarem,
sinó la pregunta serà qui voldrà
pactar amb ERC”. Marta Agui-
lar, portaveu municipal d’ERC

“Avui és un dia
de molta il·lusió
per a CiU per-
què, sense tenir
Jordi Pujol com a
cap de ll ista,
hem tornat a
guanyar. Mas seguirà la línia de
progrés dels darrers anys i
continuarà treballant pel catala-
nisme en el país. Ara ve un pe-
ríode intens de negociacions
per assegurar la governabilitat”.
Joan Maresma, portaveu mu-
nicipal de CiU

“Estem molt sa-
tisfets, ja que
hem augmentat
el nombre de
vots en compa-
ració al 1999, en
què ICV i EUiA
vam anar per separat. Això
demostra que l’electorat vol que
l’esquerra estigui unida. A partir
d’ara, la nostra coalició pot ser
clau perquè a Catalunya hi hagi
un canvi de debó”. Ramon Sán-
chez, responsable de cam-
panya d’ICV-EUiA
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Mor l’exregidor
Aquilino Fuentes El montcadenc Ramon Piqué,

al Tribunal Europeu d’Estrasburg

El 15 de novembre va morir
sobtadament per aturada cardía-
ca l’exregidor socialista Aquili-
no Fuentes, de 47 anys,  que va
ser edil de l’Ajuntament del 1995
al 1999. Fuentes va ser el res-
ponsable de la Regidoria d’Es-
ports entre el juliol del 1995 i el
març del 1997. L’exregidor era
pare de dos fills i residia al barri
de Can Sant Joan. LR

 >> Fuentes tenia 47 anys

ARXIU

El Tribunal Europeu de Drets
Humans d’Estrasburg va cele-
brar el 18 de novembre la vista
oral per una denúncia contra
l’estat espanyol per suposades
tortures policials. Es tracta del
cas de 17 independentistes cata-
lans, entre ells el montcadenc
Ramon Piqué -detinguts l’any 92
en l’Operació Garzón per pre-
sumpta col·laboració amb Terra
Lliure- que han mantingut ferma
la seva denúncia fins ara, i que
van tornar d’Estrasburg amb la
confiança que es condemni l’estat
espanyol per haver arxivat siste-
màticament les seves denúncies
sense haver-les investigat. En
unes setmanes el tribunal jutjarà
si l’estat espanyol és condemnat
o bé si la denúncia es desestima.
Piqué, de 42 anys, va ser detin-
gut el 6 de juliol del 1992. Tres

dies més tard
va ser posat
en llibertat
sota fiança.
El montca-
denc recorda
la seva estada
a la Direcció
General de la
Guàrdia Civil
com un malson. Assegura que va
ser torturat i que es va declarar
culpable sota coacció. Tres anys
després va ser indultat. Piqué
creu que, des del punt de vista
jurídic, l’argumentació de l’estat
espanyol basada en què la de-
núncia és tan sols una campanya
de desprestigi contra el govern
“és molt poc sòlida”. Des
d’una òptica política, Piqué creu
que, si la sentència és favorable,
es pot iniciar un procés d’in-
flexió sobre la necessitat de mo-
dificar la legislació antiterrorista.

lluís maldonado
redacció

>> Denúncies per presumptes tortures

VÍCTOR PALOMAR

 >> Ramon Piqué
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PILAR ABIÁN

>> Actuació urbanística al carrer Barberà

Demolició d’una finca en runes
per obtenir un nou espai públic

 >> Autoritats i representants de l’AV de Terra Nostra davant del solar

taulell d’anuncis gratuïts Informació:
93 572 64 91

SOS. Gairebé un centenar de gossos
i alguns gats necessiten el vostre ajut.
Truqueu-nos, si us plau. Telèfons:
Núria 93 575 07 05, Olga 647427985,
Carme 932040418 tardes.
Compro cotxe de segona mà. No
gaire gran i a bon preu.Telèfon 935
644 155.
Es ven carret de nen de tres rodes.
D’alumini marca «maxi taxi
speeding» amb anclatges per po-
der posar el «maxi coxi»  (no
s’inclou). Amb recanvi de càmara
de rodes, amb plàstic protector. Un
any i mig d’antiguitat / ben con-
servat. 120 euros
tel. 935 648 842.
Se vende raqueta de paddel nue-
va con funda, protector y pelotas.
60 euros. 620 216 493.
Encontrado cachorro pastor ale-
mán. Si eres el dueño llama al

només particulars

670781432.
Ocasió local en lloguer. A la Font
Pudenta. 90m2. Tots els serveis.
Àmplies possibilitats. 935 641 881.
Oportunitat. Vendo mesa comedor
y rinconera neoclásica en perfecto
estado. 935 753 505.
Limpieza. Chica de 26 años se ofre-
ce para labores de limpieza. Teléfo-
no 637 240 962.
Particular se ofrece. Para montar
techos de aluminio desde 36 euros/
m2. Teléfono: 617 543 596
Vendo comedor. 2ª mano. 300
euros. Tel. 935 753 371.
Clases de matemáticas. Licencia-
da en matemáticas da clases de
ESO y bachillerato. Teléfono: 608
886 836(llamar a partir de  las 14h).
Es donen classes. De matemàti-
ques, física i química fins a batxillerat.
Telèfon: 658 069 331.

La demolició de l’habitatge ubi-
cat al número 26 del carrer
Barberà permetrà guanyar un
nou espai públic a la muntanyeta
de la Font Pudenta. La casa, en
greu estat de deteriorament, va
ser adquirida recentment pel
consistori amb l’objectiu de
procedir a la demolició i desti-
nar la parcel·la a zona verda.
L’actuació s’inclou en el Pla Es-
pecial de Reforma Interior
(PERI) del barri, aprovat en Ple
l’any 2001 amb l’objectiu de re-
habilitar progressivament el sec-
tor. El PERI preveu la desapa-
rició dels habitatges que estan en
pitjors condicions, la creació de
zones verdes, la construcció
d’equipaments i l’ordenació
viària de la zona. Darrerament
el consistori ha adquirit diverses
finques privades de la munta-
nyeta amb aquest objectiu.

Abocador. “El número 26
del carrer Barberà havia es-
devingut en els últims mesos
una mena d’abocador clan-
destí”, ha explicat el president
de l’Àrea de Política Territorial i
Urbanisme, el socialista Alfon-
so Romo, qui, juntament amb
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va presenciar l’inici de les
tasques d’enderroc el passat 20
de novembre. L’habitatge feia
temps que estava abandonat i
presentava un lamentable estat
de degradació i de brutícia.

L’actuació municipal permetrà
guanyar un espai per al barri i
dignificar el sector. “Aquest, de
fet, és un dels objectius del
PERI, eliminar els habitatges
que es troben en mal estat i
destinar les parcel·les a zones
verdes o habitatges socials”,
ha explicat l’edil. Romo ha afegit
que una de les prioritats de l’ac-
tual govern local (PSC i CiU) és
desenvolupar els Plans de Re-
forma Interior de les muntanye-
tes de Font Pudenta i Can Sant
Joan per millorar la qualitat de
vida dels veïns i la imatge dels
barris. Ambdós sectors presen-
ten greus problemes urbanístics
fruit de la  manca de planificació
existent en el moment en què va

La plaça guanyarà una
àmplia zona d’estada

PILAR ABIÁN

La plaça del Poble tindrà en el
futur més de mil metres quadrats
per afegir a l’espai que ocupa en
l’actualitat. L’ampliació està en
fase d’avantprojecte després que
l’Ajuntament adquirís l’única fin-
ca privada que hi havia al carrer
Poblet en l’illa que delimita la
plaça. L’antic habitatge ja ha
estat enderrocat i ara el consis-
tori procedirà al  tancament de
la parcel·la a l’espera de tenir el
projecte i el pressupost necessari
per dur-lo a terme. El regidor

d’Urbanisme, Alfonso Romo
(PSC), creu que les obres po-
drien començar a mitjan de
l’actual mandat. La idea del
consistori és fer-hi una zona
d’estada ajardinada. En el futur,
el govern local preveu adquirir
també els tres habitatges exis-
tents al carrer Santes Creus per-
què tota l’illa sigui parc. Amb
aquest objectiu, ja ha tingut con-
tactes amb els propietaris perquè
valorin les finques d’acord amb
els preus de mercat. PA

 >> L’habitatge, hores abans de començar la demolició

>> Terra Nostra

tenir lloc el seu creixement a
mitjan del segle XX. En el cas
del carrer Barberà, la degradació
d’alguns habitatges i l’ocupació
d’aquests per persones sense re-
cursos o amb problemes de de-
linqüència ha afectat negati-
vament la resta del veïnat. El fet
que es tracti d’un carrer sense
sortida també contribueix a que
sigui una zona poc transitada i,
per tant, percebuda com a peri-
llosa.  Segons el regidor de Ser-
veis Municipals, Juan García
(PSC), “l’única via per solven-
tar aquesta situació és subsa-
nar les deficiències urbanís-
tiques i de manteniment del
sector amb actuacions com la
que s’està duent a terme”.

El govern local avança en el desenvolupament del PERI a la Font Pudenta
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notícies

Bona resposta de la majoria
de les botigues de l’MCC

Serveis Municipals repara voreres
i projecta fer més passos elevats

Serveis Municipals ha engegat un
pla de manteniment i construcció
de voreres, com a la rotonda del
carrer Terrassa o el marge dret
del carrer Elisenda de Montca-
da, a la Font Pudenta. També està
renovant l’asfaltat d’alguns
sectors com el carrer Camèlies
de Can Cuiàs –els dies 24 i 25
de novembre. El departament
iniciarà properament la substi-
tució de les bandes de cautxú de
la carretera per passos de via-
nants elevats. “Són més efec-
tius els passos elevats per re-
gular la velocitat dels vehicles
perquè eviten sorolls als veïns

i perjudicis per als automò-
bils”, ha dit el regidor de Serveis
Municipals, Juan García (PSC).
D’altra banda, la brigada muni-
cipal està netejant de pintades i
grafitis els murs i parets del
municipi. Una altra actuació de
neteja que millorarà la imatge de
Montcada és la que està fent un
grup de 12 operaris –dintre
d’un programa d’inserció labo-
ral metropolità– a quatre punts
de la perifèria del municipi: la
confluència de carretereres de
Can Milans, el torrent del Bosc
Llarg de Can Cuiàs, el Mirador
de les Cultures de Can Sant Joan
i la franja perimetral del ce-
mentiri municipal.

laura grau
redacció

El departament de Parcs i Jar-
dins ha començat la campanya
d’esporga 2003-2004 amb l’ajut
d’una empresa exterior, Cespa,
que s’ocupa dels exemplars de
més alçada. De moment, ja s’han
esporgat les rubínies de Terra
Nostra i actualment s’estan
enllestint els arbres de l’avinguda
de la Unitat. Properament està
prevista l’esporga dels grans

exemplars de la Ribera, la riera
de Sant Cugat, la Carretera
Vella, el carrer Vinyes i d’algunes
escoles. Aquesta primera actua-
ció es prolongarà fins a mitjan
desembre. En breu la brigada
municipal durà a terme l’espor-
ga dels exemplars de carrer de
tamany normal de tots els barris
del municipi. La principal no-
vetat de la campanya és que
també s’esporgaran els arbres
dels parcs.

laura grau
redacció

>> Campanya sobre els drets dels usuaris

 >>Els tècnics de la Diputació amb la propietària de Texans 112

sílvia alquézar
redacció

La majoria dels comerços inclo-
sos al projecte Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) –compresos
a la zona de Montcada Nova-
Pla d’en Coll, el carrer Major i
Centre Llevant– s’han mostrat
receptius a la campanya sobre
requisits mínims exigibles als es-
tabliments pel que fa a la infor-
mació als consumidors. L’objec-
tiu de la iniciativa ha estat fer un
seguiment del grau de com-
pliment de la normativa vigent
en matèria de defensa dels con-
sumidors, amb especial atenció
a la indicació de preus, etique-
tatge, fulls oficials de reclamació
i la condició de poder lliurar al
client una factura o rebut dels
pagaments efectuats. La cam-
panya l’han promoguda l’OMIC
i les regidories de Salut Pública i
Comerç  en col·laboració amb
la Diputació, tres tècnics de la
qual van visitar els comerços
locals entre el 17 i 20 de novem-
bre per explicar la normativa.
Des d’ambdues administracions
s’ha fet una valoració positiva
perquè la majoria d’establiments
s’han mostrat receptius.

A partir del pròxim 1 de gener els treballadors autònoms també
hauran de complir la normativa en matèria de prevenció dels
riscos laborals. La llei es divideix en quatre àmbits que s’han
de formalitzar: seguretat laboral (escales, terres no perillosos),
higiene industrial (fums, sorolls), vigilància de la salut (tothom
té dret a una revisió mèdica anual) i economia i psicosociologia
(control postural de cadires, proteccions, estrés, etc). La
Regidoria de Comerç de l’Ajuntament està a disposició dels
comerços locals per informar i assessorar sobre la normativa
que afecta el sector. La normativa també regula les possibles
sancions en cas que no es compleixi, que oscil·len entre els
300 i els 500.000 euros. SA

PILAR ABIÁN

nova normativa

PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

ENTITATS COL·LABORADORES:
Casal d’Avis de la Mina, Casal d’Avis Salvador Allende, Parròquia,

Esplai La Dona, Centre Cívic L’Alzina, Centre Cívic Can Cuiàs, La Unió,
Ambulatori, Ajuntament, Espai Jove Can Tauler, ABI, Auditori, CEIP El

Viver, CEIP El Turó, CEIP Elvira Cuyàs, CEIP Mitja Costa, CEIP Font Freda,
CEIP Reixac i Col·legi Sagrat Cor
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 >> El servei d’ambulàncies està mancomunat entre tres municipis

pilar abián
redacció

ARXIU

Sanitat rep les queixes locals
sobre el servei d’ambulàncies

en 2 minuts...

Assamblea de la FEMP�

�Tancament de la incineradora

L’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga (PSC), va
assistir a l’assemblea que va fer el passat 23 de novembre la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a
Madrid –imatge inferior– per renovar la seva executiva després
de vuit anys de presidència de l’alcaldessa de València, Rita
Barberà, del PP. El nou president és el socialista Paco Vázquez,
alcalde de la Corunya. Arrizabalaga confia que la nova executiva
“impulsi polítiques destinades a obtenir més recursos i
mitjans per als ajuntaments, després de l’estancament que
hi ha hagut durant els últims quatre anys sota la
presidència de Barberà”. LG

TERSA, la societat propietària de la incineradora de residus
sòlids urbans de la Ferreria, té previst tancar i desballestar la
planta durant el primer trimestre del 2004. Així ho va fer constar
en la darrera reunió del Consell d’Administració que va tenir
lloc el passat 24 d’octubre. La junta, en què hi ha representat
l’alcalde de Montcada, César Arrizabalaga (PSC), també consta-
ta que en cap cas es mantindrà en funcionament el forn trans-
correguts sis mesos des de la data en què s’obri l’Ecoparc II. LR

�El CAP reforça les urgències
El Centre d’Atenció Primària (CAP) ha ampliat el servei d’ur-
gències per atendre l’augment de les visites espontànies amb
motiu de l’arribada del virus de la grip i ha incorporat a la plan-
tilla un pediatra i un metge de medicina general en horari de
tarda. La mesura s’inclou dins el Pla Integral d’Urgències de
Catalunya (PIUC), “que té per objectiu reforçar les urgències
de l’atenció primària per evitar la saturació del servei dels
hospitals”, ha indicat l’infermer adjunt del CAP, Miquel Barbany.
Fonts del CAP han informat que s’ha registrat un augment de
les visites espontànies a les últimes setmanes, normal en aquesta
època de l’any, tot i que no s’ha arribat a la saturació del servei
d’urgències. En el cas que es detecti un augment de la demanda,
el Pla Integral d’Urgències de Catalunya preveu la incorporació
de més personal per cobrir les necessitats dels ciutadans. SA

El servei mancomunat d’am-
bulàncies de Montcada, Cerda-
nyola i Ripollet disposa des de
final de mes d’un vehicle més
durant 12 hores al dia. Aquest
va ser el compromís que va ad-
quirir el passat 19 de novembre
el responsable de la Regió Sa-
nitària Centre del Servei Català
de la Salut, Ramon Canal, en la
reunió mantinguda amb els
representants locals i a la qual
van assistir els alcaldes de Cer-
danyola i Ripollet i els regidors
montcadencs Carles Guijarro
(PSC) –president de l’Àrea So-
cial– i Eva Gonzalo (PSC)–
regidora de Salut Pública. L’en-
trevista la van sol·licitar els res-
ponsables municipals amb ca-
ràcter d’urgència davant les
contínues denúncies dels usuaris
del servei d’ambulàncies.

Més recursos. Tot i que el
responsable de la regió sanitària
va adquirir el compromís d’aug-
mentar el servei amb un vehicle
més durant 12 hores al dia,
l’alcalde de Montcada, César
Arrizabalaga (PSC), considera
que la mesura és insuficient. “El
problema només es pot resol-
dre amb més aportació eco-
nòmica i de mitjans”, ha dit
l’edil. En opinió de l’alcalde, des
que la Generalitat va adjudicar
el transport en concurs públic a
una empresa privada, en detri-
ment de la Creu Roja, l’atenció
ha empitjorat subtancialment.
Actualment només hi ha nou
ambulàncies per donar servei als

municipis de Ripollet, Mont-
cada, Cerdanyola i Badia, de les
quals dos són per a urgències,
cinc per a serveis normals i dos
per al transport sanitari col·lectiu.
Els veïns han protestat en
nombroses ocasions del retard
en el transport especialment en
les situacions d’urgència.
Altres acords que es van prendre
a la reunió entre els representants
de la Conselleria Sanitat i dels
ajuntaments van ser coordinar
l’actuació de les policies locals
amb el transport d’ambulàncies
i estudiar la possibilitat d’ubicar
hospitals lleugers a la zona per
actuar en casos d’urgència. Es
tracta de centres amb especia-
listes en horari de matí i tarda,
sense llits, però amb tots els
serveis sanitaris necessaris.
L’Ajuntament valorarà aquesta
possibilitat que podria tenir
cabuda en l’edifici del nou Cen-
tre d’Assistència Primària (CAP)

que la Generalitat construirà pro-
perament al Pla d’en Coll. De
fet, la regidora de Salut Pública,
Eva Gonzalo (PSC), va fer
aquesta proposta en ferm al di-
rector del Servei Català de la
Salut, Enric Mangas, amb qui es
va entrevistar el passat 25 de
novembre acompanyada del
president de l’Àrea Econòmica,
Joan Maresma (CiU) i el coor-
dinador general de l’Ajuntament,
Joan Celma. En la trobada, els
representants municipals van
exposar les seves queixes per les
deficències del transport sanitari
i van demanar més pediatres al
CAP. Mangas els va informar que
durant el primer trimestre del
2004 ja se sabrà quan comencen
les obres del nou CAP previst al
Pla d’en Coll i els va notificar la
incorporació d’una unitat bàsica
assistencial a l’actual ambulatori
formada per un pediatra, un met-
ge de capçalera i una infermera.

L’augment del nombre de vehicles amb una sola dotació no satisfà l’Ajuntament

EDICTE
La Comissió de Govern en la seva sessió de l’11 de novembre
de 2003 ha aprovat el calendari fiscal de l’excercici del 2004,
amb les dates de cobrament següents:
-Impost de vehicles de tracció mecànica: de l’1 de març al 3
de maig.
-Taxa de guals: de l’1 de març al 3 de maig.
-Taxa de cementiri: del 15 d’abril al 7 de juny.
-Impost sobre béns immobles urbans i rústics: del 3 de maig
al 5 de juliol. Rebuts domiciliats i fraccionats en dos
pagaments: el 2 de juny i el 6 d’octubre.
-Impost sobre Activitats Econòmiques: del 13 de setembre al
15 de novembre. Rebuts domiciliats i fraccionats en dos
pagaments: el 6 d’octubre i el 9 de desembre.
-Taxa de residus: del 13 de setembre al 15 de novembre.
-Taxa de mercats ambulanst. Montcada Centre: 1r semestre
(del 14 de gener a l’11 de febrer) i 2n semestre (del 23 de juny
al 14 de juliol). Mercat de Can Sant Joan (del 13 de gener al
febrer), 2n semestre (del 22 de juny al 13 de juliol).
Els Padrons estaran a disposició del públic 15 dies abans
perquè els interessats puguin fer les comprovacions i presen-
tar al·legacions si s’escau.

Montcada i Reixac,  novembre de 2003

L’Alcalde

MARGA GALLARDO
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Montcada acull un curs
per a policies locals

Nova entrevista
amb la direcció

de Correus
En el moment de tancar aquesta
edició és previst que el divendres
28 de novembre els alcaldes de
Montcada i Reixac, César Arri-
zabalaga (PSC), de Cerdanyola,
Toni Morral (ICV-EUiA), i de
Ripollet, Juan Parralejo (PSC)
s’entrevistin amb representants
de la direcció provincial de Cor-
reus per demanar-los solucions
urgents a la crítica situació que
viuen les oficines dels tres mu-
nicipis. En el cas de Montcada i
Reixac, la plantilla ha protestat
públicament per la manca d’es-
pai i de personal, motiu pel qual
el servei que es dóna a algunes
zones de la localitat és molt
precari. Hi ha alguns sectors on
el repartiment es fa, com a molt,
una vegada a la setmana. Justa-
ment aquesta denúncia, que
afecta també Cerdanyola i Ripo-
llet, ha arribat ja al Congrés dels
Diputats a través de les pregun-
tes formulades al govern cen-
tral per dos representants del
PSOE. Els diputats Elvira Cor-
tajenera i Gerardo Torres han
demanat informació sobre els
mitjans materials i humans de
què disposen les oficines de
Correus de Montcada, Cerda-
nyola i Ripollet. LR

 >> El curs de word per a policies s’imparteix a l’SPO

sílvia alquézar
redacció

Policies locals d’arreu de la pro-
víncia de Barcelona segueixen un
curs d’informàtica al Servei de
Promoció d’Ocupació de
l’Ajuntament. L’experiència, que
va ser inaugurada el passat 17
de novembre amb la presència
de l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i la presidenta de l’Àrea
Interna, Carme Porro (PSC), és
fruit del conveni que ha signat la
Policia Local amb l’agrupació
del Vallès Occidental d’Interna-
tional Police Association (IPA).
El curs de word l’imparteix un
agent del cos policial de Mont-

cada, membre de l’IPA, que va
proposar precisament la possi-
bilitat de dur a terme la iniciati-
va formativa. El curs dura cinc
dies i, en haver-hi cinc grups, les
classes s’allargaran fins a mitjan
desembre. Durant l’acte de pre-
sentació, el cap de la Policia Lo-
cal, Antonio Franco, va desta-
car “com és d’important la
formació per fer un treball
eficaç”. En aquest sentit, es van
pronunciar els representants
municipals, que van animar el
col·lectiu a seguir en aquesta línia
de reciclatge continu “per do-
nar el millor servei possible
a la població”.

En l’experiència participen agents de tota la província
ÀNGEL ACÍN
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Indústria inicia una ronda
de visites a empreses locals

Marés ampliarà
la capacitat

de producció

Encofrados
Alzina, model
en prevenció

El fabricant de motllures me-
càniques Marés, amb seu al
polígon de la Ferreria, ha rebut
una injecció econòmica de
1.200.000 euros per part
d’Eplicsa, el holding industrial
públic català, i un crèdit per la
mateixa quantitat de l’Institut
Català de Finances. Aquesta in-
versió permetrà fer un gran salt
endavant i ampliar la seva
capacitat de producció. Marés
invertirá 1.500.000 euros en les
seves fàbriques abans del 2005.

Més plantilla. Aquesta col-
laboració té a veure amb la
recent absorció que l’empresa
ha fet de part del personal i de
la maquinària d’un dels seus
antics competidors, Gamegam.
Aquesta firma va susprendre
pagaments el passat mes de
febrer i, a instància dels treba-
lladors, Marés va adquirir part
de la infraestructura i va con-
tractar 44 dels 80 afectats per
l’expedient de regulació. Per al
fabricant, aquesta operació li ha
permés consolidar-se com un
dels primers fabricants del sec-
tor. Marés incrementarà un 30%
la seva capacitat de producció
de manera immediata i, a mig
termini, espera que la facturació
arribi als 15 milions d’euros.  LR

El regidor d’Indústria, Sergio
Hermoso (PSC), ha iniciat una
ronda de visites per diferents
empreses de Montcada i Reixac
amb l’objectiu d’establir una
relació més directa amb el teixit
industrial del municipi. Aquest
Passeig industrial, nom que rep el
programa de visites, va co-
mençar el passat mes d’octubre
amb una primera cita amb els
responsables de la factoria del
polígon de la Ferreria Produc-
tos Aditivos i va seguir amb
altres com Sociedad General de
Publicaciones, Barlo Plastics,
Encofrados Alsina i Mampar, la
darrera. D’aquí a final d’any el
departament d’Indústria preveu
visitar quatre empreses més del
municipi entre les quals hi ha
Tyco Electronics, Grup Qui-
norgan SA, Tintes Gyr i IAR
Ibèrica.

Bona resposta. Les visites a
empreses s’acostumen a fer tots
els dijous amb cita prèvia i fins
ara han tingut bona resposta per
part dels empresaris: “La majo-
ria es mostren contents que
l’Ajuntament s’interessi per

la seva feina i ens ensenyen
les instal·lacions amb molta
amabilitat”, explica Hermoso,
que té la intenció de visitar tot el
teixit industrial del municipi
durant els propers quatre anys.
“Volem que els empresaris no
tinguin cap recança a l’hora
d’adreçar-se a l’administració
per qualsevol gestió que
hagin de fer”, afirma el regi-
dor socialista. Una de les re-

L’objectiu de la Regidoria és apropar-se al teixit empresarial del municipi

 >> El regidor i l’alcalde, al centre, amb representants de Mampar

comanacions que fa el regidor
als empresaris que visita és que
utilitzin la borsa de treball del
Servei de Promoció Econòmica
quan necessitin ampliar la seva
plantilla. Els empresaris apro-
fiten les trobades per informar-
se de l’estat del planejament
urbanístic  i els projectes de mi-
llora de l’accessibilitat als po-
lígons on es troben les seves
factories.

L’empresa Encofrados Alsina,
amb seu al Pla d’en Coll, ha estat
guardonada per la Càmara de
Contractistes d’Obres de Cata-
lunya (CCOC) per la seva con-
tribució a la prevenció de riscos
en la construcció amb la creació
d’un dispositiu de seguretat que
impedeix els accidents per
caiguda durant les diferents fa-
ses de l’operació d’encofrat. El
dispositiu va ser presentat el pas-
sat mes de maig en el marc de
la Fira Construmat de Barcelo-
na on va rebre una distinció com
a producte més innovador. Les
caigudes en alçada suposen el
40% dels accidents en l’àmbit de
la construcció i a Catalunya van
costar la vida l’any passat a 15
treballadors. “Creiem que
aquest sistema pot reduir
l’índex de sinistralitat que
registra el sector”, ha afirmat
Jacint Bassols, responsable de
comunicació. El dispositiu es va
començar a comercialitzar en
règim de lloguer el passat mes
de juny i ja hi ha empreses de
construcció que l’usen al territori
català i a ciutats com Madrid,
Bilbao i Sevilla. El sistema es po-
sarà a la venda properament ja
que encara s’estan duent a terme
petites modificacions per mi-
llorar-lo. LG

laura grau
redacció

ÀNGEL ACÍN
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Salut Pública i Joventut promouen
accions a favor de la prevenció

laura grau
redacció

 >> L’exposició fotogràfica de Cristina Molina, amb textos de Judith Cobenya, es pot visitar a la Casa de la Vila

EN LLUITA

CONTRA

LA SIDA

l’agenda
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DIA MUNDIAL DE LA SIDA

Un tapís ‘in memoriam’ homenatjarà les 55 persones que han mort pel VIH a Montcada en els últims anys

LAURA GRAU

Montcada viu intensament els
dies previs al Dia Mundial de la
Sida 2003, amb una gran quan-
titat d’activitats impulsades des
de l’Ajuntament i adreçades
especialment als joves, però
també al públic adult. L’acte cen-
tral tindrà lloc l’1 de desembre,
a partir de les 19h, a la plaça de
l’Ésglésia i consistirà en la con-
fecció d’un tapís in memoriam de
les 55 persones de Montcada
que han mort a causa de la sida
des que va aparèixer la malaltia.
Una trentena d’entitats, as-
sociacions i partits polítics s’han
implicat en la iniciativa. “Cada
retall del tapís serà aportat
per un col·lectiu diferent i
simbolitzarà una víctima
anònima”, explica la tècnica
municipal de promoció de salut,
Sara Vallmajor.

Estadístiques. Actualment a
Montcada hi ha declarats 83 ca-
sos de sida. El 83% dels afectats
tenen entre 20 i 40 anys. Segons
Vallmajor, “hi ha un descens
en la declaració de nombre
de casos de sida i enguany
només s’ha conegut un cas
més respecte l’any passat”.
La regidora de Salut Pública,
Eva Gonzalo (PSC), considera
que tot i la reducció de casos,
“cal continuar treballant en
la informació i la prevenció”.
Així ho demostren la gran
quantitat d’actes programats en
aquesta edició del Dia Mundial
de la Sida. El més recent, el 25
de novembre, va ser la inaugu-
ració, amb presència de les au-
toritats municipals, de l’exposició
Sida i paisatge interior, de Cristina
Molina i l’Associació  Ciutadana
Anti-Sida de Catalunya

(ACASC), que es pot visitar a la
Casa de la Vila fins al 7 de
desembre i que recull fotografies
de persones que, dia a dia, han
de conviure i lluitar amb la
malaltia. Molina va elogiar la
valentia dels afectats que van par-
ticipar en el projecte i van “do-
nar la cara” per una malaltia
que encara comporta un fort es-
tigma social. En aquest sentit,
Judith Cobenya, de l’ACASC, i
autora del text poètic que acom-
panya les fotografies, va desta-
car “la necessitat de lluitar
contra les etiquetes que la
societat acostuma a posar a
les persones i que dificulten
el caminar per la vida”. La
mostra fuig de les imatges
escabroses i mostra persones
que, gràcies a la nova medicació,
poden dur una vida normal.
A l’Espai Jove Can Tauler es po-
den contemplar –fins al 5 de
desembre– els 15 treballs que
van optar al concurs organitzat
per Joventut per triar la imatge
del cartell anunciador dels actes.

La proposta guanyadora va ser
la de quatre estudiants de 3r
d’ESO a l’IES la Ferreria.
Durant aquests dies a les hores
d’esbarjo, el dinamitzador juve-
nil Toni Morote visita els dife-
rents instituts per facilitar in-
formació als alumnes sobre la
malaltia i les formes de preve-
nir-la. També s’han situat punts
informatius a Can Tauler, el
Centre Cívic de Can Cuiàs i el
local Ribera Jove. A més, els
alumnes de tercer d’ESO dels
instituts han pogut treballar el
tema als seus respectius centres
a partir de l’obra de teatre Que sí
vida! que van veure el 20 de no-
vembre a l’Auditori. Una tren-
tena de joves va participar a la
gimcana sobre la sida que es va
fer a Can Tauler el 22 de no-
vembre. Els ciutadans de Mont-
cada que vulguin tenir més in-
formació  sobre la Sida poden
acudir al Servei Tarda Jove i al
Programa d’Atenció a la dona
(PAD) –a l’ambulatori– i a la
Regidoria de Salut Pública.

28 de novembre
Vídeo-fòrum al Centre
Cívic Can Cuiàs (18.30h)
Concurs de dansa “Sigues
sensual però amb
precaució” a l’ABI
(23.30h). Els guanyadors
seran premiats amb un ‘kit
de sexe segur’ i un sopar
per a dues persones.

29 de novembre
Torneig de futbol, al
Centre Cívic de Can Cuiàs
(18h)

1 de desembre
Tapís “in memoriam” a la
plaça de l’església (19h)

5 de desembre
Vídeo-fórum a l’Espai Jove
Can Tauler (18.30h)

 >>Autoritats municipals i convidats, a la inauguració

 >> Participants a la gimncana organitzada per l’Espai Jove Can Tauler

M.JESÚS GARCÍA

ÀNGEL ACÍN
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Rebuig multitudinari
als maltractaments

>> Dia Mundial de la violència contra les dones

laura grau
montcada centre

LAURA GRAU

 >>L’acte va comptar amb una gran participació ciutadana, majoritàriament femenina

Cemoriba vol canviar la imatge
negativa dels malalts psíquics

Joc de taula per donar a
conèixer l’entorn i cuidar-lo

El departament de Medi Am-
bient de l’Ajuntament ha editat
un joc de taula que, amb el títol
TRI@5.net, pretén divulgar de
manera lúdica el coneixement de
l’entorn i els millors hàbits per
conservar-lo a partir de la selec-
ció dels residus sòlids urbans i
la correcta utilització dels con-
tenidors que hi ha als carrers.
Aquest material pedagògic per
una ciutat més sostenible es
distribuirà de forma gratuïta als

L’Associació de familiars de
malalts mentals de Cerdanyola,
Montcada, Ripollet i Badia
(CEMORIBA) va organitzar al
novembre un cicle de conferèn-
cies sobre diferents aspectes
mèdics i socials d’aquesta pro-
blemàtica. La treballadora social
Assumpta Benito va explicar el
13 de desembre a la Casa de la
Vila els tràmits que s’han de se-
guir per obtenir la incapacitació
i l’ingrés involuntari dels malalts
mentals. També a la Casa de la
Vila, el dia 18 la psicòloga Anna
González, va parlar sobre La
construcció de l’autonomia. El cicle
va cloure el 25 de novembre a
l’Ateneu de Cerdanyola amb la

conferència Estigma social en la
malaltia mental a càrrec de les
també psicòloges Susana Ochoa
i M. José Escandell. Des de l’en-
titat s’ha fet una valoració posi-
tiva del cicle. El secretari, Josep

M. Gil, ha comentat que un dels
objectius ha estat “informar els
ciutadans per canviar la imat-
ge negativa que percep la so-
cietat de les persones que
pateixen malalties mentals”.

>> Campanya Montcada i Recicla
sílvia alquézar
montcada

SÍLVIA ALQUÉZAR

 >>La conferència inaugural va ser a càrrec d’Assumpta Benito

>> Conferències sobre malalties mentals

centres educatius, centres cívics
i biblioteques de Montcada i
Reixac i serà presentat oficial-
ment el 12 de desembre en un
acte públic a la Casa de la Vila
(18h). El joc l’ha coordinat
l’Equip Verd, responsable de la
campanya Montcada i Recicla,
que posarà una parada a la Fira
de Santa Llúcia (el 13 de desem-
bre) per explicar les normes del
joc que també podrà ser adquirit
al preu de 10 euros.  LG

Al voltant d’un centenar de per-
sones es va concentrar el passat
25 de novembre davant de la
Casa de la Vila per mostrar el
seu rebuig a la violència de gène-
re amb motiu del Dia Mundial
d’aquesta problemàtica social
que ha costat la vida a prop de
setanta dones durant aquest any
a l’estat espanyol. La presidenta
del Consell Municipal de Do-
nes –organisme convocant–
Enriqueta Delgado (PSC), va
començar l’acte senyalant que hi
hagut un increment del 43% de
víctimes respecte el mateix pe-
ríode de l’any passat,  “el que
ens ha de fer pensar –va dir–
que alguna cosa falla en la
nostra societat i que fan fal-

ta mesures que ataquin el
problema de fons”. En aquest
sentit, el manifest que va llegir la
cap tècnica de Serveis Socials,
Anna Oliver, va exigir tolerància
zero als maltractaments, una llei
integral contra la violència, justí-
cia ràpida i eficaç, formació i
especialització dels professio-
nals, igualtat de gènere en
l’educació i la igualtat d’opor-
tunitats laborals. Segons Oliver,
cal desvetllar les creences i els
estereotips culturals que susten-
ten la violència vers les dones i
que es transmeten de generació
en generació. Els assistents van
encendre espelmes en record de
les víctimes davant una pancar-
ta on es podia llegir: Montcada
contra la violència a l es dones. Ja n’han
mort més de 60. Fins quan!
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El CEIP Reixac participa en el
programa Comenius de la UE

societat

>>Col·laboració entre mestres d’escoles europees

 >>La delegació, amb les autoritats municipals, a la Casa de la Vila

Premi per a la
web de l’escola

Elvira Cuyàs
LLUÍS MALDONADO

El CEIP Elvira Cuyàs ha rebut
una menció especial al concurs
de Webs de ciència organitzat
per la Subdirecció General de
Tecnologies de la Informació
del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Cata-
lunya per la seva web Edificis de
Montcada i Reixac. Des de la web
de l’escola, www.xtec.es/ceipel-
viracuyas, els internautes poden
consultar un inventari arquitec-
tònic de 73 edificis de Montcada.
Diferents links permeten accedir
a espais que ofereixen un àlbum
amb les fotografies dels edificis,
els dibuixos que els nens de l’es-
cola han fet d’aquests i, fins i tot,
un joc on els internautes poden
manipular les imatges per col-
·locar-les en un mapa de Mont-
cada. El coordinador d’infor-
màtica del centre, Jordi Galdea-
no, ha manifestat la satisfacció pel
reconeixement. SH

Un grup de vuit professors de
Dinamarca, Àustria, Itàlia i Bul-
gària van visitar Montcada i
Reixac a mitjan novembre per
participar en una trobada amb
el professorat del CEIP Reixac
en el marc del projecte de col-
laboració amb escoles europees
anomenat Comenius. Aquest
projecte s’inclou dintre del pro-
grama Sòcrates de la Unió Eu-
ropea (UE) i pretén l’apropa-
ment de professors, metodo-
’logies de treball i alumnes de
països europeus. El consistori va
fer una recepció oficial el dia 17
a la delegació docent a la Casa
de la Vila, amb la presència de
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), la regidora d’Educació,
M.Flor López (PSC) i el pre-
sident de l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC), que van elogiar
la iniciativa del CEIP Reixac.

Diversitat cultural. Durant
els tres cursos escolars que dura
el Comenius, els alumnes del
centre montcadenc i de quatre
escoles d’aquests països fan un
recorregut per les diferents cul-

tures, destacant valors com la
tolerància, la solidaritat i l’auto-
estima. El CEIP Reixac ha co-
mençat a treballar aquest trimes-
tre sobre la tolerància a les tu-
tories i a les classes de plàstica i
coneixement del medi.Cada curs
està prevista una visita a una de

les escoles associades per  esta-
blir llaços d’amistat i treball.
D’altra banda, el CEIP Reixac
convoca un concurs de cartells
sobre el 25è aniversari del cen-
tre obert a alumnes i exalumnes.
Les bases es poden demanar a
la mateixa escola.

Ajornada
la trobada

d’estudiants
gitanes

L’Associació Gitana de Dones
Drom Kotar Mestipen ha suspés la
trobada per a dones gitanes que
estan participant d’un procés de
formació, que s’havia de fer el
29 de novembre al CEIP El
Viver de Can Sant Joan i al qual
estava prevista la participació del
col·lectiu de dones gitanes de
l’Escola Bon Dia de Montcada
i Reixac. L’entitat ha anul·lat el
seminari perquè ha d’assistir a un
homenatge en la mateixa data,
però té previst convocar-lo du-
rant el primer trimestre de 2004.
L’objectiu de la trobada és per-
metre que les noies gitanes facin
una reflexió sobre la seva vi-
vència als centres educatius i ins-
titucions, parlant sobre com se
senten, aconseguint així un espai
d’intercanvi d’experiències i un
reforç dels referents. Per facili-
tar el debat s’ha obert un fòrum
d’estudiants gitanes a la pàgina
w w w. d r o m ko t a r . o r g / f o r u m .
Aquesta proposta ve avalada pel
departament de Serveis Socials
i s’emmarca en les accions des-
tinades a potenciar la integració
del col·lectiu gitano.

laura grau
redacció

laura grau
redacció

 >>Imatge de la Casa de la Vila
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 >>Carles Guijarro, regidor de Solidaritat (esquerra), amb Ata Eid

‘Els palestins no som terroristes’
El Salvador, la lluita

d’un poble per renéixer

>> Xerrada d’Ata Eid, de la comunitat palestina a Catalunya, a Can Sant Joan

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Casal Ramon Balsalobre de
Can Sant Joan va acollir el 18
de novembre una xerrada a
càrrec d’Ata Eid, membre de la
comunitat palestina que fa 36
anys que viu a Catalunya.  La
Regidoria de Solidaritat va orga-
nitzar la conferència per com-
memorar al municipi l’ender-
rocament del mur de Berlin fa
14 anys i recordar que en
l’actualitat el govern d’Israel està
construint un altre a Palestina.

sílvia alquézar
can sant joan

-Què suposa l’anomenat
mur de la vergonya?
L’aïllament del poble palestí. És
un mur de 690 quilòmetres,
dels quals ja n’han construït
140. Divideix poblacions i des-
trueix les terres més fèrtils de
Palestina. El mur afecta prop
de 700.000 persones. És una
presó massiva. En definitiva,
una agressió més del govern
israelià.
-Com viu el poble palestí?
Com pot, resistint a les contí-
nues humiliacions com l’ender-
rocament d’habitatges, l’expro-
piació dels terrenys, les incur-
sions diàries de l’exèrcit israe-
lià. La població està atemorida,
però que s’oblidin del seu exter-
mini perquè palestí vol dir pre-

cisament el poble que mai mor.
-Què n’opina del terrorisme?
Amb la violència no s’arriba en-
lloc. Però que quedi ben clar
que nosaltres no som un poble
de terroristes. La falta de justí-
cia internacional ens ha obligat
a resistir per sobreviure. Qui és
el veritable terrorista? Qui pa-
teix les agressions contínues o
la persona que agredeix?
-I del paper dels EUA?
És un país imperialista que fa
un doble joc: part implicada i
jutge. Israel és un estat més
dels EUA situat al cor del món
àrab i molt a prop d’Europa.
Israel té 320 míssils amb caps

nuclears i no diuen res. Els va
perfecte per controlar l’Orient
Mitjà i el vell continent.
-La pau és possible?
Sí. Es va fer un experiment te-
levisiu que va consistir a fer con-
viure joves d’Israel i Palestina.
Van dormir i menjar junts i, al
final, es van fer amics. Això vol
dir que la pau és possible. Hem
de fomentar la vida comuna.
Som optimistes. A més, dins el
poble israelià ha començat un
moviment molt fort d’asso-
ciacions per la pau que dema-
nen al seu govern que l’exèrcit
israelià abandoni la zona ocu-
pada de Palestina.

 >>La xerrada es va fer per a alumnes de l’IES la Ferreria

La situació actual a El Salvador,
dos anys després dels terratrè-
mols patits pel país centrea-
mericà, ha estat el tema central
del cicle d’activitats que ha
organitzat el Departament de
Solidaritat i l’entitat Tazumal
Catalunya-El Salvador del 19 al
28 de novembre. Del 19 al 24,
l’IES La Ferreria va acollir una
mostra fotogràfica sobre els
efectes del terratrèmol i el 21
Rafael Alemán, president de
Tazumal, va parlar als estudiants
d’aquest institut sobre la seva
participació a la guerra civil
salvadorenca entre 1981 i 1992
en les files del Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional,
una experiència que va atraure
l’atenció dels joves montcadencs,
i sobre els esforços d’aquest po-
ble per recuperar la normalitat
després dels terratrèmols. Des
del 25 i fins al 30 de novembre

la mostra fotogràfica estarà a la
Casa de la Vila.

Llibre testimonial. El 28 de
novembre, en el moment de
tancar aquesta edició, hi ha pre-
vista una xerrada-debat a la Casa
de la Vila, a les 19.30h, amb el
títol El Salvador, una mirada ac-

tual, amb la participació del pe-
riodista Joan Marcet, l’alcaldessa
de Perquín (FMLN), Miriam
Rodríguez, el president de l’ong
CECADE d’El Salvador, Gus-
tavo Amaya, i el president de
Tazumal Catalunya-El Salvador,
Rafael Alemán. Abans de la xer-
rada-debat es presentarà el llibre
El Salvador, entre la naturalesa i la

mà de l’home, editat per la Red
Europea de Diàleg Social en
col·laboració amb la Diputació
de Barcelona i del qual és coau-
tor Joan Marcet. L’exposició
fotogràfica que porta el mateix
títol es podrà visitar a la Casa de
la Vila fins al 30 de novembre.

sònia hernández
la ferreria

SÒNIA HERNÁNDEZ
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 >>La Coral  va cantar havaneres, sardanes i una jota dedicada al soci Enric Aznar, convalescent d’una afecció

Celebració al Casal de Montcada
en 2 minuts...
Festival de la pluja a Can Tauler�

Taller de cuina paquistanesa�

L’Espai Jove Can Tauler va acollir divendres 21 de novembre
els actes de celebració del seu primer aniversari que van haver
de ser suspesos el passat 17 d’octubre per la pluja, quan sí es va
inaugurar la mostra de gravats i escultures de la jove artista
montcadenca Saida Barbosa. Un espectacle de malabars i un
concert a càrrec de Pegatina Sound System van cloure els actes
de celebració del primer any de l’equipament. SH

La seu de l’AV de La Ribera va acollir el 13 de novembre un
tast de dolços paquis-
tanesos. L’activitat és
una de les propostes in-
closes al programa
Vallès Urbà, que té per
objectiu dinamitzar la
vida social, laboral i cul-
tural de la Ribera. El
ciutadà paquistanès
Ahmed Mukhtar, cui-
ner de professió i veí
del barri, va preparar
les postres. SA

Xerrada sobre la protecció d’animals�
El grup de Medi Ambient de Montcada-Ecologistes en Acció
de Catalunya va organitzar el 13 de novembre a l’Auditori una
xerrada informativa sobre la llei de protecció dels animals. La
conferència va anar a càrrec de Carme Méndez, presidenta de
l’Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals-Ecologistes
en Acció, qui va demanar el suport de les administracions per
aplicar la nova llei, que
va qualificar com a
innovadora i pionera.
L’acte va incloure la
projecció del reportat-
ge La regina de la
piràmide de la periodis-
ta Montserrat Ubach,
també  present a l’ac-
te. SA

Fer exercici, menjar verdures i
fruites per aportar a l’organisme
vitamines i minerals, evitar els
greixos i prendre molta fibra
són les recomanacions bàsiques
d’alimentació per a la gent gran
que la farmacèutica local, Carme
Pardo, va fer el 18 de novembre
a la tarda al Casal d’Avis de la
Mina, convidada per la Regi-
doria de Salut Pública. La
xerrada va comptar amb la
participació d’una quarantena de
persones i amb la presència del
president de l’Àrea Social de
l’Ajuntament, Carles Guijarro
(PSC). LM

Consells sobre
hàbits de salut

per a la gent gran

LLUÍS MALDONADO

 >>Carme Pardo durant la seva intervenció al Casal de la Mina

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR

El Casal de Gent Gran de
Montcada i Reixac tancarà
divendres 28 de novembre els
actes commemoratius del seu
23è aniversari amb l’actuació de
la Coral Polifònica Ciutat de
Carlet (València) i una desfilada
de vestits de paper en la qual
participaran representants dels
casals de les Franqueses, Gra-
nollers, Canovelles, el barri bar-

celoní de Sant Andreu i del ca-
sal amfitrió. A l’acte està previs-
ta l’assistència de l’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), i un re-
presentant d’Acció Cívica de la
Generalitat. Aquest és l’acte cen-
tral del programa commemo-
ratiu que va començar el 24 de
novembre amb l’actuació d’un
grup de nens del col·legi La Salle
i una exhibició de gimnàstica.
També s’ha fet un campionat de
dòmino, un recital a càrrec de

les corals del Casal de Gent Gran
de les Borges Blanques i del cen-
tre, una ballada de sardanes i
l’actuació de  l’Espingari.
Un dels actes més entranyables
–realitzat el 26 de novembre en
el moment de tancar aquesta
edició– va ser la sessió de contes
que la gent gran va explicar a
alumnes de tercer de primària
del CEIP Elvira Cuyàs que van
visitar el Casal per compartir una
estona amb la gent gran.

LLUÍS MALDONADO

>> XXIII aniversari del centre per a la gent gran
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Casa  de les aigües

E
Text i fotos: Jaume Alcázar

Amb la col·laboració de la Fundació Cultural

ls qui passegin aquests dies
pel Parc de les Aigües

podran observar que ja han
començat les obres de rehabi-
litació del conjunt arquitectònic
de la Casa de les Aigües, de gran
valor artístic, que serà reconvertit
en un museu de l’aigua. Originà-
riament aquest complex era una
planta de captació i tractament
de cabals subterranis construïda
l’any 1878 segons un projecte de
l’arquitecte municipal de Barce-
lona Antoni Rovira i Trias.
L’obra, que l’Ajuntament de Bar-
celona va fer construir prop del
Besòs, tenia com a objectiu fer
front a les sequeres prolongades
que minvaven el cabal del Rec
Comtal i provocaven greus
perjudicis a la població. El
recinte, voltat de jardí i delimitat
per una tanca, conté tres edificis
aïllats: el més gran inclou la sala
dels pous, la màquina de vapor i
les calderes; el segon és un sobre-
eixidor de cabals, i el tercer és
l’habitatge del maquinista i guar-
da de les instal·lacions, un edifici
amb aparença de torre d’estiueig.
Completen el conjunt una xeme-
neia i un dipòsit elevat d’aigua.
La sala dels pous presenta un
notable treball de maó vist, tant
estructural com decoratiu. Les
façanes incorporen tots els ele-
ments propis de l’estil neoclàssic:
pilastres amb capitells, impostes
ressaltades, cornises en voladís,
boles de coronament de pedra
blanca, portes i finestres d’arc
rebaixat i perímetre de maó vist,

etc. L’interior, molt lluminós, pre-
senta una gran policromia, amb
mosaic hidràulic (de 50 x 20 cm)
de la firma Romeu Escofet de
Barcelona, un arrimador de tren-
cadís ceràmic i el sostre amb en-
cavallades metàl·liques. Tant el
paviment com el trencadís són
d’estil modernista, afegits a la
construcció anys més tard. Els
pous són voltats per reixes de
ferro forjat. Al centre, sobre un
fons de trencadís ceràmic que
combina els tons verds, ocres i
blaus, hi destaca una inscripció
commemorativa de l’obertura de
les instal·lacions, coronada per
dos àngels que sustenten l’escut
de Barcelona.Les dues màquines
de vapor vertical, que encara es
conserven en excel·lent estat, i les
calderes, van ser instal·lades per
l’empresa Alexander Hermanos de
Barcelona. A l’interior de la sala
de màquines, les columnes de
ferro colat, estriades, amb
capitells daurats, i el parament
inferior, decorat amb un sòcol
de rajola de València de color
blanc, coronat per una sanefa de
tons blaus, amb motius vegetals
i l’escut de Barcelona.

1 Torre elevada de dipòsit d’aigües.  2 i 3 El conjunt d’edificis dels Pous de Montcada
constitueixen un recinte industrial públic de molta qualitat resolt en llenguatge neoclàssic.
El tractament de l’espai interior és posterior a la construcció del recinte i incorpora elements
modernistes. Destaca el treball de maó vist, tant estructural com decoratiu.
4 Les màquines de vapor i les calderes són peces  úniques, en un estat de conservació òptim.
A la imatge apareixen columnes estriades de ferro colat amb capitells daurats a la sala de
les calderes. 5. Habitatge del guarda de les instal·lacions. El conjunt va ser projectat per
Antoni Rovira i Trias i acabat el  1878.
6 Inscripció commemorativa de la inauguració de les instal·lacions.
7 Arrimador de trencadís ceràmic d’influència modernista i 8 interior de la sala de pous.

1

2

3 4

5 6

7 8

L’edifici, de gran valor
artístic, es va construir
l’any 1878 per captar

i tractar les aigües
subterrànies del Besòs
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El primer col·lectiu de jugadors veterans va nèixer l’any 1939

gent que es mou
Penya Decano

més informació

Camp de la Font Freda

Dissabtes, a les 18h

o al carrer St. Medir, 11

Tel. 935 752 305

lluís maldonado
redacció

 >> Membres de la Penya Decano en una fotografia col·lectiva

Amb el futbol a les venes
PENYA DECANO

Concert pels
Drets Humans

a l’Auditori

Exposició de
Creu Roja sobre

l’Amazònia

Acabada la Guerra Civil, Mont-
cada i Reixac no oferia gaires
diversions. En aquells anys, un
grup de montcadencs que ha-
vien deixat la competició de
futbol van agrupar-se per crear
un penya de jugadors veterans.
Es resignaven a abandonar
l’esport i un temps de distracció.
Així és com el 23 de juny de
1939 neixia la Penya Decano, el
primer col·lectiu de jugadors
veterans de la localitat i un dels
pioners a tota Catalunya.

Bon ambient. Fa 30 anys, la
Penya Decano va ser un dels
equips fundadors del torneig de
veterans que se celebra ininter-
rompudament al Vallès amb
prop de 20 equips. Encara que
la rivalitat i la competició sem-
pre està present, “juguem sen-
se classificacions per evitar
saber si un va primer o va
l’últim”, reconeix Joan Lasús,
qui va començar a jugar a la
penya Decano l’any 1968. Ara,
amb 63, en fa prop de quatre
anys que va penjar definitivament

les botes, però segueix  mante-
nint el contacte amb la resta
d’amics. “El bon ambient que
hi ha a la Penya és la prova
que faci tants anys que fun-
cionem”, explica. Cada 15 dies,
els dissabtes a les 18h, puntuals
al camp de Font Freda.
Cada any, en finalitzar la tem-
porada, els components i amics
de la Penya Decano fan una
excursió. Ja han visitat diverses
vegades França, les Illes Balears,

i nombrosos punts de la geo-
grafia espanyola. Això sí, qual-
sevol viatge és una bona excusa
per calçar-se les botes i poder
fer un partit de veterans amb
gent del poble que visiten.

Entre el 10 i el 19 de desembre,
la Casa de la Vila acollirà una
exposició de l’assemblea de
Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-
Montcada sobre cooperació in-
ternacional. La mostra, organit-
zada amb el suport del govern
de la Generalitat i de l’Ajunta-
ment de MiR, té com a títol
L’Amazònia, rica i empobrida i
analitza el perquè de la pobresa
de la majoria dels habitants de
set països sudamericans –entre
els quals hi ha Brasil, Bolívia i
Equador– amb territori selvàtic
i, per tant, amb gran quantitat
de recursos naturals. Segons
César Martínez, de l’assemblea,
“la mostra té una clara vo-
luntat educativa i de sensi-
bilització i també fa un repàs
de les intervencions que ha
dut a terme Creu Roja als
diferents països”. El suport de
l’exposició és principalment
fotògrafic, amb plafons expli-
catius que contextualitzen les
imatges i aporten interessants
reflexions sobre les causes del
subdesenvolupament. L’exposi-
ció, que s’inaugurarà el 10 de
desembre (18h), es podrà visi-
tar tots els dies feiners de 17 a
20h i el cap de setmana de 11 a
13.30h.  LG

El proper 12 de desembre l’Au-
ditori Municipal serà l’escenari
d’un concert d’Amnistia Inter-
nacional (AI)-Cerdanyola amb
motiu del Dia Internacional dels
Drets Humans –que se celebra
el 10 de desembre. L’entrada és
gratuïta i els assistents podran
gaudir de l’actuació d’un duet de
guitarres, amb Santi Moya, i el
grup de flautes Ricercare, que ja
va actuar a Montcada en una
altra ocasió. L’objectiu del con-
cert és difondre la Declaració
Universal dels Drets Humans a
través d’un acte simbòlic, on
també es donarà informació a
les persones que estiguin inte-
ressades sobre les darreres cam-
panyes d’AI, com la que ha
organitzat conjuntament amb
Intermon-Oxfan amb el lema
Armes sota Control. El grup local
de voluntaris d’AI de Cer-
danyola funciona des de 1994 i,
en els darrers temps, està este-
nent les seves activitats a mu-
nicipis dels voltants com Sant
Cugat i Montcada. AI és una
ong de defensa dels drets hu-
mans formada per voluntaris.
L’entitat realitza tasques de
denúncia i defensa de les víctimes
d’abusos a pràcticament tot el
món. LG
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El proper número, el 19 de desembre

Editorial

La Casa de tots

Telèfons d’interès
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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
Casa de la Vila (Cultura) 935 754 014
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

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

Localitzacions

novembre/desembre 2003

farmàcies

Crec que el 2007 és una data verosímil, però la veritat és que,
amb els problemes que està tenint aquesta gran obra, no disposem
de dates concretes. A més s’ha de tenir en compte que quan el
TAV arribi a Barcelona s’ha de fer un túnel nou que passi per sota
de la ciutat i construir la gran estació central de Catalunya, a la
Sagrera, i a partir d’aquí arribaran les obres a Montcada. Pensem
que seran complicades perquè encara que no siguin a celobert,
suposaran la interrupció del trànsit ferroviari de la línia de França.
L’únic que podem dir com a Ajuntament és que encara estem
pendents que el Ministeri de Foment ens faciliti el projecte definitiu
del tram de Montcada. César Arrizabalaga, alcalde de Mont-
cada i Reixac pel PSC

Se sap quan començaran les obres del Tren d’Alta Veloci-
tat? Fa anys es va dir que al 2004 ja passaria per Montcada.
Carmela Quílez, Montcada.

 Dilluns      Dimarts    Dimecres     Dijous     Divendres    Dissabte   Diumenge

28

Guix

29 30

E. Relat E. Relat

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.
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Marín Duran J. Vila Pardo Guix GuixJ. Relat

8

V. Nieto

9

J. Relat

10 11 12 13

Marín Duran J. Vila Pardo

14

Pardo

Cartas al director

En l’anterior número vam anunciar una
exposició del pintor Maese Pérez a l’Auditori
que es farà finalment a finals del 2004.

Fe d’errates

Rèplica
Maribel Nadal
Montcada
Sra. Marga Alguacil, parece ser
que no ha entendido el motivo
de nuestra indignación. Vuelvo a
repetirle que hablo en nombre
de un gran grupo, unas 300 per-
sonas que están de acuerdo con
esta queja y cuyas firmas vamos
a presentar en breve en el Ayun-
tamiento. Nos parece fabuloso
que se haga el Aqua y seguro que
serán unas instalaciones estupen-
das. Según Ud. 5.000 montca-
denses estarán dentro y 20.000
estaremos fuera por diferentes
motivos, entre ellos el económi-
co. ¿Sigue pensando que es egoís-
ta el defender que se mantengan
las dos piscinas durante todo el
año para que podamos elegir? Si
Ud. cree que en su zona hace
falta algún tipo de instalación, le
animo a que haga como noso-
tros, recoja firmas que yo perso-
nalmente le apoyaré y, si me ne-
cesita, le ayudaré a ello. Montca-
da se hace grande y creemos que
se trata de ampliar no de sustituir.

15 16 17 18 19 20 21

V. Nieto J. Relat Marín Duran J. Vila J. VilaE. Relat

SOS galgos
Núria Vinyals
Montcada
>>Sóc la Tessa, procedeixo de
Cádiz i el meu destí era morir
penjada d’un arbre i, com que
em sembla que no era gaire
eixerida per caçar, la meva mort
hagués estat lenta i l’agonia
podria haver durat uns quants
dies, ja que m’haguéssin penjat
de manera que els meus dits
toquéssin a terra –popularment
diuen que és el sistema «escriure
a máquina»– com a càstig per
no haver fet bé la feina. Per sort,
el que semblava imminent va
donar un canvi radical i gràcies
a SOS galgos, a l’Anna, a l’Al-
bert, al Luis i a moltíssima gent

Yo no soy usuaria de la piscina.
Me da igual si hacen el nuevo
mercado o un pulmón para el
pueblo. Cuando compramos
nuestros pisos en Montcada Cen-
tro fue por tener más cerca una
serie de servicios que ahora, pare-
ce ser, van a ser trasladados y con
eso no estamos conformes. En
su zona esos servicios no los
había y Ud. era consciente de ello
cuando se fue a vivir allí. Sra.
Alguacil ¿no es más egoísta por
su parte el no pensar en esas
personas que estaremos miran-
do desde fuera, sólo por no po-
der pagar esos servicios, cuando
hasta ahora, en peores condicio-
nes, sí podíamos?

Por alusiones
Pere Oliva
Presidente CB Montcada
>>Con referencia a la carta al
director publicada en La Veu
nº231 titulada Apoyo a la cantera
en la que se tergiversa, se me-
nosprecia y se vierten falsas acu-
saciones contra la actual coor-
dinadora, Srta Ximenis, que asu-
mió dichas responsabilidades el
pasado mes de septiembre, el
club y su junta directiva quiere
mostrar su total apoyo y reco-
nocimiento a su labor. Entende-
mos que ésta no es la foma de
dirigirse ni a una entidad, ni a
sus colaboradores, máxime te-
niendo en cuenta que, dentro de
nuestras posibilidades, intenta-
mos colaborar con las escuelas
del municipio y mantener un
diálogo abierto con todo el
mundo, siempre de una forma
altruista y sin ánimo de lucro.
Por último, simplemente comen-
tarle al autor de dicha carta que
aún estamos esperando que asis-
ta o se excuse por no acudir a la
reunió convocada a petición
suya para darles las explicacio-
nes oportunas solicitadas y acla-
rar el tema sin entrar en dema-
gogias, ni alusiones a justificacio-
nes económicas inexistentes.

més, sóc  aquí, formant part del
col·lectiu municipal. Conec molt
poc el poble, perquè tinc por;
millor dit, tinc moltíssima por,
és més, sento pànic quan veig la
gent i, encara més, quan algú se
m’acosta; és que ho vaig passar
tan malament! Però sé que he
estat ben rebuda i acollida per
tothom –bé, per algú no, però
què hi farem!– i que comprenen
el meu comportament. La nos-
tra vellesa, pels caçadors comen-
ça molt aviat i jo em vaig fer
gran, caçant i ara, a casa, em
comporto com una bella i gran
cadella. Fins fa pocs dies em
sentia molt feliç perquè ara tinc
una gran família, en quantitat i
qualitat, però des que ha comen-
çat la temporada de caça, cada
cop que sento un tret les meves
orelles es dobleguen, el meu cor
batega molt més fort i els meus
ulls denoten por i tristesa.

Recuerdo
Josefa Miras
Montcada
>>En el número anterior había
un artículo referido a las priva-
ciones de una maestra (Doña
Paquita) a la que nadie prohibió
pegar a las niñas, porque yo re-
cibí varias bofetadas de ella, mas
no le guardo rencor. Para ese
cargo se necesitaba mucha pa-
ciencia. No digo que yo fuese
buena, que también hacía algo
malo, pero a veces, no sé por
qué, recibía las tortas. La verdad
es que tenía preferencia por las
niñas bien vestidas y con tirabu-
zones y como en casa lo pasá-
bamos mal y yo vestía pobre-
mente... Aunque sé que algunas
colegialas tienen buen recuerdo
mío, porque les ayudaba con los
problemas y eso me recompen-
sa. Doña Paquita como maes-
tra era excelente, aunque a mí no
me invitaron a su homenaje, y
con lo dicho no pretendo ofen-
der, tan solo ser sincera.

La Casa de la Vila, la casa de tots, com se sol dir popularment, ja
pot tornar a obrir les seves portes al públic. Dissabte, 29 de no-
vembre, s’inaugurarà la remodelació d’un dels edificis més
emblemàtics de la ciutat. El resultat de l’actuació no té res a veure
amb l’entramat de despatxos i passadissos que havia esdevingut
l’Ajuntament després de la dictadura. Durant el franquisme, els
consistoris no tenien molta a feina a fer i l’arribada de la democràcia
va significar el boom de les administracions locals. Va arribar el
moment de dotar-les de competències i, evidentment de personal.
Això va fer que, en ciutats com ara Montcada i Reixac, l’antic edifici
quedés de seguida petit. Amb el temps, els problemes d’espai van
obligar a  traslladar fora algunes regidories i serveis. Les oficines
creixien i creixien i, amb l’ajut de mampares i més mampares, calia
dotar-se d’un plànol per no perdre’s a dins de les instal·lacions. El
cert és que la construcció de l’edifici de l’avinguda de la Unitat va
servir per millorar substancialment la imatge de la corporació i per
dignificar l’espai de treball que, en la majoria de departaments, no
reunia les mínimes condicions a causa de l’amuntegament del per-
sonal. Cal felicitar els tècnics que han dissenyat la nova Casa de la
Vila amb el predomini de sales espaioses i amb molta llum a través
d’uns grans finestrals que oxigenen el visitant i, a més, li mostren
unes privilegiades vistes del municipi. Recuperem amb alegria aquesta
Casa de tots que dota al municipi de nous espais per a les entitats i
especialment per a la cultura.
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La posada en marxa de
la Casa de la Vila servirà
per unificar la gestió
cultural municipal en
un sol espai

Gairebé una trentena d’enti-
tats de diferents àmbits rea-
litzen una programació con-
tinuada i estable
d’activitats

L’oferta cultural a Montcada

Ángeles
Expósito
Pelletera

� M’agraden les activitats
adreçades als infants, però no
hi participo gaire, perquè no
tinc gaire temps. Visc a Mas
Rampinyo i m’agafen lluny les

activitats que es fan al centre.

Ana Prieto
Mestressa

de casa

� Estic al Casal de la Dona,
al taller de ceràmica, i poc
més, perquè les activitats que
es fan allà estan més adreçades
a gent gran, amb més temps.

Hi ha poques activitats infantils.

� M’agraden les activitats de
Montcada, encara que porto
poc temps vivint aquí i no he
vist molts actes. Crec que
Nadal o Carnaval són les cites

amb major participació.

Fco. Javier
Gago
Pintor

Els veïns opinen

Xavier
Girbau
Botiguer

� Trobo molt bé les activitats
que es fan al carrer, com ara
Carnaval o Sant Jordi. Falta
suport de l’Ajuntament. Les
iniciatives les han de dur a terme
les entitats, com ara poder tenir

l’enllumenat de Nadal.

Fernando
Alonso
Prejubilat

� M’agraden molt les
activitats que es fan i crec que
n’hi hauria d’haver més.
Voldria que es construís una
nova biblioteca, especialment
a la zona de la Font Pudenta.

Segons dades del Pla Estratègic
de Montcada, al municipi, igual
que en el conjunt de la Regió
Metropolitana, la ratio de
biblioteques per habitant està
allunyada de la mitjana europea

�

“Volem abastar la tipologia més variada de públic”
Des del Departament de Cultura treballem en sis
grans línies d’actuació que intenten abastar la més
variada tipologia de públic i els diferents vessants
que conformen l’àmbit cultural del municipi.
Aquestes línies són:
1. Suport a la creació i a la difusió artística (per
mitjà de la programació estable d’exposicions i
espectacles de l’Auditori Municipal i el programa
de premis i beques culturals).
2. Suport a la lectura pública (biblioteca de Mont-
cada Centre i de Can Sant Joan).

Per informar-se sobre el tema...

�

�

El fòrum

Marga Vilalta
Cap Tècnica de Cultura

Núria Cervera
President a de la Fundació
Cultural Montcada

La cultura a Montcada sempre se l’ha considerat,
en els pressupostos municipals, com el germà petit,
per no dir el fill pròdig. Fa molts pocs anys que
s’hi ha donat un cert impuls, però allò que es diu
cultura amb majúscula continua sent un apèndix
de la cultura popular. La Fundació pretén ser
pionera en la difusió de la cultura i la història de
Montcada i pot ser-ho. La documentació que li
han confiat famílies del municipi vol dir dues coses:
confiança i prestigi. Confiança perquè tot allò que
entra a la Fundació és arxivat, catalogat, respectat

“La Fundació és capdavantera en recerca històrica”

3. Foment de les festes populars.
4. Conservació i millora del patrimoni cultural (Museu
Municipal, Fundació Masoliver i Fons d’Art Joan
Capella).
5. Promoció de la formació cultural per mitjà dels
cursos i tallers de Cultura.
6. Suport a la normalització lingüística (per mitjà
del Servei Local de Català)
Tots aquests programes tenen un únic objectiu comú,
que és facilitar l’accés a la cultura al màxim nombre
de gent possible afavorint la igualtat d’oportunitats.

El pressupost per a ges-
tió cultural de l’Ajunta-
ment de Montcada ha
estat, l’any 2003, de
707.000 euros

Producció periodística: Silvia Díaz

“La Unió combina innovació amb tradició”

Jordi Escrigas
President de La Unió de
Mas Rampinyo

�

La Unió, des dels seus orígens, estableix mo-
viments socials per millorar la relació entre les
persones. La cultura s’ha de promoure des de la
base, estimulant el moviment que un esdeveniment
o un acte poden provocar. Tenim una clara
tendència a conservar les tradicions populars. Però,
a poc a poc, l’evolució de la societat ha fet que,
tot i mantenir el respecte cap a les nostres arrels,
ens adaptéssim a les demandes ciutadanes. Això
també és cultura: observar i prendre nota del que
la societat ens sol·licita. Hem de ser conscients de

les nostres limitacions i tenir en compte com la
indústria cultural ofega les petites iniciatives. Malgrat
tot, sempre queda un espai, basat en la proximitat,
en la satisfacció del treball conjunt, que les entitats
podem realitzar. No podem competir, ni per
recursos ni per repercussió, amb l’oferta municipal,
d’empreses o altres organismes oficials, però sí ser
innovadors des de la proximitat, els nous conceptes
de solidaritat i cooperació i, finalment, saber
transmetre les emocions de sentir-te viu quan has
estat implicat en una tasca comuna i pròxima.

“L’ABI sempre ha promogut i potenciat la cultura”

Maribel Martínez
Presidenta de l’ABI

�

�Allen, Woody. Cómo acabar de una vez por todas con la cultura.  Ed.
Tusquets, 1996.
� www.diba.es/cerc: Web del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de
la Diputació de Barcelona.
� www.montcadaorg/ACTUALITAT/agenda/ Web de l’Agenda cultural de
Montcada i Reixac.

i guardat amb molta cura. Parlem de prestigi per-
què l’ús que se’n farà del material respondrà a les
finalitats històriques adients. Tota la documentació
amb què comptem es posa al servei de les perso-
nes, estudiants, en particular, i tècnics en general.
Disposem dels mitjans tècnics infomàtics per ser
capdavanters en l’oferta i direcció d’estudis sobre
història, tradicions i costums de Montcada. La pro-
jecció de la Fundació vers el poble es concreta en
l’edició de llibres, estudis, col·laboracions a La Veu,
divulgació i consultes. la Fundació és del poble i està
al seu servei.

Al llarg de la seva història, l’ABI sempre ha pro-
mogut i potenciat la cultura en els seus diferents
vessants. Les formes de promoció i divulgació
de la cultura han variat segons els temps i les
circumstàncies històriques i polítiques que s’han
viscut. A l’actualitat, l’ABI organitza les activitats
culturals següents:
- Un concurs literari, el Premi Ateneu Domingo
Fins, de narrativa curta. Aquest concurs es convoca
anualment i està obert a totes les persones que
desitgin participar i així poder-se donar a conèixer

i fomentar la llengua catalana a la nostra població i
al nostre país. Enguany es convoca la setena edició.
- Organització de cursos durant tot l’any per als
socis i simpatitzants de l’entitat: cuina, restauració
de mobles, ioga.
- Concerts de música clàssica, de jazz...
- Organització d’una vetllada benèfico-cultural per
a una ONG que treballi amb el tercer món.
- Edició de la revista anual L’informatiu de l’ABI, una
publicació amb la qual fem història de la nostra entitat
i col·laborem en la història cultural de Montcada.
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Divendres 28
video-forum. Activitat del dia Mun-
dial contra la Sida. Hora: 18.30h. Lloc:
Centre Cívic Can Cuiàs. També el dia 5 de
desembre a  Can Tauler.
aniversari. Acte central de l’aniversari
del Casal d’Avis de Salvador Allende.
Actuació coral polifònica ciutat de Carlet i
desfilada de vestits de paper. Hora: 17h.
Lloc: Casal d’Avis de Salvador Allende.
xerrada. La Fibromiàlgia, amb Emilia
Altariva, presidenta de la Fundació
Fibriomiàlgia i Fatiga Crònica, el doctor An-
tonio Collado, el psicòleg Xavier Trias i
Manuela de Madre. Hora: 18.30h. Lloc:
Auditori Municipal. Organitza: Afimir
exposició.  concurs de cartells sobre
la sida. Fins al 5 de desembre. Lloc: Espai
Jove Can Tauler (Balmes, 16).
presentació. Del llibre El Salvador,
entre la naturalesa i la mà de l’home, a càrrec
de Francisco Mena, coautor, i  xerrada debat:
El Salvador, una mirada actual, amb Joan
Marcet, periodista i coautor, Miriam
Rodríguez, alcaldessa de Perquín (FMLN),
Gustavo Amaya, president de CECADE d’El
Salvador, i Rafael Alemán, president de
Tazumal.  Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la
Vila. Organitza: Departament de Solidaritat
festa-sida-abitrònica. Festa
Sigue’s sensual, però amb precaució i
concurs de dansa. Hora: 23.30h. Lloc: ABI.
encesa llums. Il·luminació nadalenca
dels carrers de Montcada Centre Comerç.
Hora: 20.15h. Lloc: Rocamora/Clavell.
Organitza: Montcada Centre Comerç

Dissabte 29
inauguració. De Casa de la Vila. De
12 a 14h, inauguració i portes obertes;
+inauguracions: 17.30h, Servei Local de
Català; 18h, ORGT de la Diputació de Bar-
celona; 18.30h,Jutjat de Pau i a les 19h,
Nou Museu Municipal. Lloc: Major, 32.
cinema. Cristòfol Colon era català?.
Hora: 17h. Lloc: Auditori Municipal.
Organitza: Fundació Cultural.

�

FIRA
SANTA LLÚCIA

29 de novembre,
a les 12h
De 12 a 14h,
jornada de portes obertes

EXPOSICIÓ

NOU HORARI

De dimarts a dissabte : de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

ENTRADA: 2,8 EUROS

Diumenge, 30 de NOVEMBRE        12h
TEATRE INFANTIL

HANSEL I GRETEL

CIA TEATRE NU
ELS NENS DE LA MEVA ESCALA explica  anèc-
dotes de la vida dels infants que viuen a l’escala
del poeta Salvat-Papasseit. El poeta és lluny de
casa i explica el món que enyora, escrivint postals
a les seves filles.

ENTRADA:  5 euros

Dissabte, 29 de NOVEMBRE      22h
MÚSICA

CORDES INVISIBLES fou un projecte del guitarrista Josep Maria Bardagí,
interrumput per la seva prematura mort dos mesos abans d’entrar a l’estudi
de gravació. El projecte es tirà endavant i ara mateix estan presentant aquest
disc amb la “Suite de les Cordes Invisibles” de Josep Mª Bardagí, barreja de
música clàssica i romàntica, i “Cinc Peces Tanguístiques” de Astor Piazzolla.

CORDES INVISIBLES
SENSE TRAMPES

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ

Casa de la Vila

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

MOSTRA FOTOGRÀFICA
L’Amazònia, rica i empobrida

Del 10 al 19 de desembre

més informació: www.montcada.org

exposicions
desembre

* Concurs mensual tema Gaudí a La Galeria
*Trofeo Guipúzcoa Internacional al Rebost .
*Trofeo Guipúzcoa Internacional a Clic 60
*P. Caballero a La Cantonada

*S. Tello a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.

*C. Oriol a El Racó del fotògraf II.Lloc: Planta alta Agrupació.

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

*Mostra fotogràfica de R. Fernández. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)

*Mostra fotogràfica de Anna S. Mir. Lloc: Cafè bar Peña (Mas Rampinyo)

Fins al 13 de desembre

Premi Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver 2003

INAUGURACIÓ
CASA DE LA VILA

Del 12 al 14 de desembre,
a la Rambla dels Països Catalans

Intèrprets: Joan Garrobé, guitar-
ra espanyola, elèctrica i acústica;
Pere Bardagí, violí; J. Enrigque
Tarrassó, violí; Xavier Blanc,
viola i Joaquim Alabau, violoncel.

activitats de la sida. Torneig de
futbol. Hora: 18h. Lloc: Pistes de Can
Cuiàs. Organitza: Centre Cívic.
ball country. Amb exhibició i
professor. Entrada gratuïta. Hora: 19h. Lloc:
Gran Casino de Terra Nostra.
balls de saló.  Hora: 22h. Lloc: Gran
Casino de Terra Nostra.
música. Concert deCordes Invisibles.
Hora: 22h. Lloc: Auditori. Preu: 5 eur.

Diumenge 30
sortida. Passejada pel Pla de la Cal-
ma. Informació: 93 575 17 83. Organitza:
El Cim.
teatre infantil. Hansel i Gretel, amb
la companyia la Vaca Còsmica. Hora: 12h.
Lloc: Auditori. Preu: 2,80 euros.

Dilluns 1
Dia Internacional de la Sida.

Confecció d’un tapís en  record de les
víctimes per la malaltia a Montcada In Me-
moriam. Hora: 19h. Lloc: Pl. de l’Església.

Dilluns 8
sardanes. Hora: 12h. Lloc: Pl. del
Poble de Terra Nostra.

Dimecres 10
exposició. Fins al 19 de desembre,
Cooperació internacional de Creu Roja.
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.
cafè-col.loqui. Sobre Parèmies, a
càrrec de Joan Bertran. Hora: 19h. Lloc:
Fundació Cultura, (Major, 47).
presentació. Número 6 de la revista
Montecatano. Hora: 19h. Lloc: Museu Mu-
nicipal, a la Casa de la Vila (Major, 32).

Divendres 12
fira de santa llúcia. Fins al 14 de
desembre. Hora: tot el dia. Lloc: rambla
dels Països Catalans.
concert. Amb motiu del Dia Internacio-

nal dels Drets Humans, a càrrec d’Amnistia
Internacional-Cerdanyola. Hora: 21h.  Lloc:
Auditori Municipal. Entrada: gratuïta

Dissabte 13
sortida. Visita a la Biblioteca de l'antiga
Cooperativa Barceloneta. Hora: Matí.
Organitza: Fundació Cultural.
presentació. Jocs Escolars. Hora:
10h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Diumenge 14
teatre infantil. Els nens de la meva
escala,  a càrrec de la companyia Teatre
Nu, basat en textos de Joan Salvat-
Papasseït. Hora: 12h. Lloc: Auditori.
concert de nadal. De la Coral
d’Aguilas, Casal d’avis de la Mina i Ass.
Musical Giravolt. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

Dilluns 15
taller. Taller de bijuteria i esmalts a Can
Cuiàs. Organitza: Grup Dones Can Cuiàs.
pessebre. Encesa del pessebre. Hora:
19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.Tall

Dimecres 17
presentació. Del calendari 2004.
Hora: 19h. Lloc: Auditori.
inauguració. Mercat d’Art. Fins al 5
de gener. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.
presentació. Inauguració del
pessebre i presentació del número 7 de la
revista Quaderns. Hora: 20h. Lloc: Fundació.

Dijous 18
prenadal. Activitat prèvia al Nadal.
Hora: 18h. Lloc: ABI. Organitza: Esplai
per a la dona.

Divendres 19
cinema. Noviembre, d’Achero Mañas.
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
1,5 euros amb carnet del Club Jove.

ENTRADA: 2,8 EUROS

Diumenge, 30 de NOVEMBRE        12h
TEATRE INFANTIL

ELS NENS DE LA MEVA ESCALA

CIA LA VACA CÒSMICA
 HANSEL I GRETEL portaran de la mà als petits
espectadors, amb ironia i molta cura i umb una
posada en escena visual, poètica i divertida
“HANSEL I GRETEL” esdevé una representació
única i irrepetible.
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El Museu Municipal ampliat

i renovat s’obre al públic

RENOVACIÓ I CENTRALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

Quatre sales diferents recorren la història de Montcada des del seu present fins al passat ibèric

sònia hernández
redacció

A partir del dissabte 29 de
novembre Montcada comptarà
amb un nou espai clau per al
desenvolupament cultural del
municipi: el Museu Municipal,
dins la segona fase de remo-
delació de la Casa de la Vila. El
nou equipament recull el fons del
fins ara Museu les Maleses, però,
a més, amplia les seves seccions
i es renova per ser un espai més
modern, més dinàmic i acces-
sible als montcadencs. El nou

JORDI FLORES

 >>La geologia i el perfil urbanístic són claus per comprendre el muncipi

El Museu Municipal Montca-
da posa a l’abast dels visi-
tants nous recursos que per-
metran un millor coneixement
de la història del municipi. A
més, el museu disposa
d’instruments que contri-
bueixin en aquesta tasca fora
de l’equipament municipal,
com la seva revista Monte
Catano, de la qual es presen-
ta el seu número 6 el proper
11 de desembre, al Museu
Municipal (19h). La publicació
es compon d’articles de Pe-
dro Otiña sobre el poblat ibè-
ric Les Maleses, de Joana
Baquer i Anna Madueño so-
bre els objectes de metall del
mateix jaciment; de Xavier
Fernández Busquets sobre el
començament de la indústria
a Montcada i d’Óscar Heredia
sobre el grup Tertulia. A més,
hi ha una col·laboració de
Núria Florensa sobre Pere
Aldavert.
D’altra banda, el Museu Mu-
nicipal també ha renovat i
ampliat la seva web, on es tro-
ba informació sobre el fons de
l’equipament, la seva nova
organització i les activitats
que es fan en suport a les es-
coles. A ella s’accedeix
mitjançant la web municipal
montcada.org.

Revista i web

Altres recursos

 >>Alguns dels panells informatius del museu

museu es divideix en quatre
seccions que, com ha indicat la
regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), “pretenen mos-
trar l’evolució de Montcada
al llarg de les diferents etapes
històriques per facilitar un
millor coneixement de la
ciutat actual”.

Del present al passat. La
primera secció del museu està
dedicada a la Montcada contem-
porània, i els visitants podran
analitzar el perfil industrial i de

comunicacions que defineix la
localitat i la importància que les
vies de transport i les manufac-
tures hi tenen. El segon espai es
dedica a la Montcada moderna
i medieval. Allà es troba infor-
mació sobre els oficis apareguts
en l’època Moderna i que
completaven l’activitat agrícola,
com els ferrers, rajolers, calde-
rers, carnissers i corderers.
D’aquesta època es destaca la
important tasca que es desenvo-
lupava en la manufactura tèxtil
a la masia de Ca n’Alou, al Pla
de Mas Rampinyo, al segle
XVIII. Els visitants també des-
cobriran que Montcada va ser
un important centre de pro-
ducció paperera entre els segles
XVI i XVII. Llavors, les parrò-
quies de Sant Pere de Reixac i
Santa Engràcia eren els nuclis al
voltant dels quals s’organitzava
la població.
La Montcada Antiga ocupa la
tercera secció del museu. Aquí
es recull el fons del Museu les
Maleses, amb els materials
recuperats en les diferents
campanyes d’excavació que es
fan des de 1982. En relació amb
aquesta època, els visitants
podran conèixer les caracte-
rístiques  de l’hàbitat laietà, extin-
git fa més de 2000 anys. El darrer
espai museogràfic està dedicat
al Medi Natural, que facilita el
coneixement del perfil geogràfic
i botànic de la localitat.
La distribució del museu en
quatre sales corresponents a
etapes diferents de la història de
Montcada, “millora notable-
ment el discurs museogràfic
–en comparació amb l’an-
terior museu– i permet tenir
una visió històrica global de
Montcada, des del present
fins al passat més remot”, ex-

EMA

JORDI FLORES

plica la responsable del museu,
Mercedes Duran; qui ha mani-
festat la seva satisfacció per ha-
ver arribat a la fita que suposa
aquesta nova instal·lació:
“Montcada es mereixia un
museu com aquest”. La regi-
dora de Cultura ha incidit en la
trascendència d’aquest projecte
per al municipi: “És una pro-
posta ambiciosa i ens fa mol-
ta il·lusió a tot el govern lo-
cal”.

Reunió informativa. Tot i
que el museu s’ha concebut
perquè resulti interessant a tots
els montcadencs, els estudiants
seran els principals usuaris.
Perquè els docents de Montcada
coneguin els recursos pedagò-
gics que el museu posa al seu
abast, el 17 de desembre és pre-
vista una presentació de l’equi-
pament per als directors i direc-
tores dels centres locals d’ense-
nyament. A l’acte assistiran re-
presentants polítics i la directo-
ra del museu, qui presentarà les
noves instal·lacions. Duran ha
destacat la utilitat didàctica del
centre.
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>>L’Auditori Municipal acull fins al 15 de desembre les obres seleccionades

L’artista d’origen brasiler
establert a Barcelona Sergio
Rocha va resultar guanyador de
l’edició 2003 del Premi Nacio-
nal de Pintura Juan Ramon
Masoliver amb la seva obra Can-
tera mórfica. Jordi Urbón Puig-
barraca, de Ripoll, va ser fina-
lista, amb l’obra …Que es un so-
plo la vida. El Premi Juan Ramon
Masoliver, que convoca l’Ajun-
tament, està dotat amb 3.000
euros, a més del trofeu acredi-
tatiu i la possibilitat d’exposar a
l’Auditori Municipal; mentre que
el finalista rep 1.500 euros, tro-
feu i exposició. El jurat, format
per crítics reputats com Josep
Maria Cadena, Josep Corredor-
Matheos, Ramon Casalé i
Conxita Oliver, a més del pin-
tor Joan Capella i l’alcalde de
Montcada, César Arrizabalaga
(PSC) –sense vot–, van atorgar
tres mencions honorífiques: a
Miquel Àngel Para, de Santa
Coloma de Gramenet, amb Las
flores de Baudelaire; a David Casals
Moreno, de Centelles, i la seva
obra Afores i a Ramon Pin Gae-
tan, de Barcelona, amb l’obra
Impressions.

Guardó consolidat. En
rebre el premi, Rocha va fer
públic el seu agraïment als
organitzadors i va afirmar que
la convocatòria és una eina útil
per promoure el treball dels
artistes joves. El Masoliver és el
primer premi que l’autor guanya
amb la seva pintura, mentre que
la seva escultura ja ha estat pre-
miada amb d’altres guardons.
Cantera mòrfica s’emmarca en un
projecte d’investigació que Ro-
cha està desenvolupant sobre
quadres sonors, com el propi
artista va explicar: “Ara experi-
mento amb la cinta de cas-
setes per fer quadres sonors,

que és una idea que m’in-
teressa molt”.
Durant l’acte de lliurament,
Ramon Casalé, en representació
del jurat, va destacar que l’edició
d’enguany té un significat espe-
cial, atès que és la desena després
que el premi es recuperés al
1994. Segons Casalé, el premi ha
demostrat que ja és una convo-
catòria madura, amb una pro-
jecció important i que compta
entre els seus finalistes i guan-
yadors amb alguns dels creadors
més prestigiosos que estan
treballant actualment i mostrant
la seva tasca a les diferents gale-
ries i espais d’art de Catalunya.
Casalé va explicar que el jurat
havia valorat “la qualitat, la
creativitat, l’interès, la con-
temporaneïtat i les aporta-
cions al món de l’art” a l’hora
de donar els premis. Casalé
també va instar a l’Ajuntament
de Montcada a organitzar una
exposició col·lectiva amb tots els
guanyadors i finalistes que ha
tingut el premi. La proposta va
ser recollida amb interès per part
dels representants polítics.
  La regidora de Cultura, Amèlia
Morral (CiU), va destacar la im-
portància d’aquest premi per al
municipi i va celebrar que entre
les obres finalistes es trobin au-
tors locals. Com a tancament de
l’acte, César Arrizabalaga (PSC)
va agrair el patrocini de l’em-
presa Nissan, amb seu a Mont-
cada, sense l’ajut de la qual no
seria possible fer aquesta convo-
catòria, segons va afirmar l’edil.
En representació de l’empresa
automobilística va assistir Anto-
nio Seglar, director de Nissan
Motor Ibérica a Montcada. La
mostra composada per les
obres seleccionades entre les 156
que han concorregut enguany al
premi, es pot visitar a l’Auditori
Municipal fins el 15 de de-
sembre.  >> Els guanyadors, organitzadors i promotors de la convocatòria

Sergio Rocha guanya el Premi
Nacional de Pintura Masoliver

 >> Sergio Rocha amb l’obra guanyadora, Cantera mòrfica

el palmarés 2003

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

Guanyador: Cantera Mòrfica,
de Sergio Rocha

Finalista: ...Que es un soplo
la vida, Jordi Urbón
Puigbarraca

Mencions honorífiques: Las
flores de Baudelaire, de
Miquel Àngel Para; Afores, de
David Casals Moreno;
Impressions, de Ramón Pin
Gaetan
Artistes seleccionats: José
L. Aguiló Hernández, Carme
Aymar Cortina, Laura Alonso
Medina, Jordi Conesa Benet,
Fabián Fernández, Isabel
Ferrer Tapia, José-Luis
García Tercero, Gonzalo
Elvira, Matías Krahn Uribe,
Laia Marsal Ferret, Lluís
Pericó Bru, Victòria Pujadas
Bárbara, Pere Rubio Escude-
ro, Fco. José Recacha Gar-
cía, Ramon Surinyach, Oriol
Teixidor Martínez i Sixta
Villalba.

ARXIU
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La Fira de Santa Llúcia
es farà a Montcada Nova

sònia hernández
redacció

>>Una trentena de comerciants i entitats oferiran els seus productes nadalencs

La Fira de Santa Llúcia de
Montcada 2003 durarà tres dies
i abandonarà el seu empla-
çament habitual, al carrer Major,
per desplaçar-se a la Rambla dels
Països Catalans, a Montcada
Nova. La cita serà entre els dies
12 i 14 de desembre. En total,
una vintena de comerciants i una
dotzena d’entitats participaran en
aquest tradicional esdeveniment
nadalenc, que, a més, oferirà
activitats lúdiques per als més
petits.
Divendres 12, jornada inaugu-
ral, es preveu el dia més multi-
tudinari a la fira, ja que hi parti-
ciparan les entitats culturals, so-
cials i escolars. Dissabte es faran
jocs i activitats d’animació per
als nens i diumenge s’instal·laran
inflables. La regidora de Co-
merç, Antònia Bofill (CiU), con-
fia que la nova Fira de Santa
Llúcia, a més de ser un punt de
trobada entranyable de prepa-
ració nadalenca, sigui una inicia-
tiva eficaç per activar el comerç
a Montcada. “El Nadal és una
data en què es ven i es com-
pra molt –explica la regidora–,

i el que nosaltres volem pro-
moure és que la gent faci
aquestes compres al seu mu-
nicipi”.
Entre els comerciants que hi
participaran hi haura parades
d’artesans, de guarniments
nadalencs, figuretes de pessebre,
floristeries, il·luminació i alimen-
tació artesanal. Fins ara, la Fira
només es feia un dia, a iniciativa
de les Regidories de Cultura i
Educació. Amb la inclusió de la
de Comerç, d’una banda es pro-
mou el comerç local i a la vegada

Els pessebres tornen a
l’església de Sta Engràcia

3.000 persones van veure la mostra l’any passat

L’Agrupació de pessebristes de
Montcada organitza un any més
la mostra de pessebres i diora-
mes nadalencs, a l’església de
Santa Engràcia, del 12 de
desembre al 7 de gener de 2004.
En total, es podran veure vuit
diorames, amb el pessebre gran
inclòs, tots ells elaborats pels
membres de l’associació mont-
cadenca. L’horari de l’exposició
és de 19.30 a 20.30h els labora-
bles; de 17.30 a 20.30h els
dissabtes i de 10.30 a 14h i de
17.30 a 20.30h els diumenges i

Cultura busca patges
per a la Cavalcada

Els voluntaris que vulguin participar han de tenir més de 14 anys

La Regidoria de Cultura ofereix
als joves montcadencs l’opor-
tunitat d’acompanyar Ses
Majestats els Reis d’Orient
durant la visita que faran el
proper 5 de gener al nostre
municipi. Els montcadencs
interessats han de tenir més de
14 anys i es poden inscriure a

l’OAC del consistori entre l’1 i
el 12 de desembre, de 8 a 19h.
Els menors de 18 anys han de
presentar una autorització dels
pares o tutors, que es pot
recollir també a l’OAC. El 18 de
desembre a les 18h es farà una
reunió a l’Auditori per designar
els escollits. LR

“es dóna més rellevància a la
Fira de Santa Llúcia i s’a-
consegueix més participació
de diferents àmbits del muni-
cipi ”, ha destacat Flora López
(PSC), regidora d’Educació.
Una altra novetat d’enguany ha
estat el canvi d’emplaçament,
amb la voluntat “d’implicar ca-
da vegada més barris i millo-
rar l’accessibilitat”, ha dit
López. Les dues regidories es-
peren una bona resposta a la ini-
ciativa que uneixi l’activitat de les
entitats i dels comerciants.

festius. Jaume Aregall, secretari
de l’entitat, valora molt po-
sitivament el desenvolupament
de l’exposició l’any passat, per
la qual van passar unes 3.000
persones. “Vam tenir una res-
posta molt positiva el Nadal
passat –explica Aregall–, i per
això aquest any estem molt
il·lusionats”. L’entitat, integra-
da per nou pessebristes, ha rebut
algunes sol·licituds per formar
part de la mostra que s’estan
valorant per tal de donar cabuda
a les noves propostes dins l’espai
de què es disposa a l’església de
Santa Engràcia. LRSÒNIA HERNÁNDEZ/ARXIU

 >>Una de les paradetes que van participar l’any passat a la fira

sònia hernández
redacció
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en 2 minuts...

� Joventut fa una nova revista
La Regidoria de Joventut convoca una reunió el proper 12 de
desembre oberta a tots els joves montcadencs que vulguin
participar en la creació d’una nova revista juvenil. La publicació
tancarà el cicle de la revista Quina Calda. L’únic ordre del dia
d’aquesta reunió és el debat de com serà la nova publicació,
de la qual es preten que siguin els propis joves els qui defineixen
els continguts, seccions i tots els aspectes relacionats . LR

�Local per al Ballet Flamenco Triana
L’Ajuntament de Montcada i l’entitat Ballet Flamenco Triana
van signar un conveni el passat 14 de novembre mitjançant el
qual el consistori cedeix un local a l’entitat per al desenvolupament
de les seves activitats (concerts, coreografies, festivals, xerrades
i cicles dedicats al flamenc), al carrer Molí, de Can Sant Joan.
La signatura es va realitzar
–vegeu la fotografia– per
part de la presidenta de
l’entitat, Maria del Carmen
Jiménez, i l’alcalde de Mont-
cada i Reixac, César Arriza-
balaga (PSC), amb l’as-
sistència del president de
l’Àrea Social, Carles Guija-
rro (PSC). LR

Mercat d’Art, creativitat
a l’abast de tothom

SÒNIA HERNÁNDEZ

�2.500 quilos de caramels reials
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient i el seu sèquit repartiran
2.000 quilograms de caramels durant la cavalcada del proper
5 de gener al nostre municipi. D’altra banda, 500 Kg més es
repartiran per les entitats durant les activitats nadalenques que
organitzin. L’adquisició dels caramels l’ha feta la Regidoria de
Cultura a les empreses Distribuciones Oñate i Aldusa, per un
total de 7.383 euros. Durant la cavalcada es faran tres
recàrregues de caramels: a Can Sant Joan, Montcada Centre i
Mas Rampinyo-Pla d’en Coll. LR

La Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Montcada pre-
senta el proper 17 de desembre
el calendari 2004, a l’Auditori
Municipal (19h). Enguany les
fotografies que il·lustren els
mesos pertanyen en bona part a
la mostra Montcada i Reixac Vis-
ta panoràmica, que ha estat exhi-
bida al municipi amb un gran
èxit de públic. Les imatges mos-
tren diferents racons i barris de
Montcada i Reixac des de final
del segle XIX fins a la dècada
dels setanta del XX. A les pà-
gines del calendari 2004, els
montcadencs podran reconéixer
algunes imatges de la mostra que
es va poder veure a la Casa de
la Vila, però també trobaran
d’altres inèdites que pertanyen al
mateix fons. Per a la realització
d’aquesta iniciativa, com ja és
habitual, la Regidoria de Cultu-
ra compta amb el suport i el pa-
trocini de diverses empreses
establertes a Montcada. El ma-
teix dia, a les 19h, es presentarà
la Guia Agenda 2004.

sònia hernández
redacció

>>Artistes locals mostren la seva obra

Del 17 de desembre al 5 de
gener, l’Auditori Municipal
acollirà el Mercat d’Art, una fira
on participen una vintena
d’artistes que mostraran la seva
obra, però amb l’afegit que les
creacions seran a la venda. En-
tre els artistes que hi participen
es troben Pedro Gómez Balles-
ta, Pedro Rubió, Carme Vilà,
Eva Sereno, Maese Pérez,
Andreu Escudero, Clara Cardo-
na, Josep Maria Pons, Andreu
Escudero  i Jordi Conesa, entre
altres. A més, també hi haurà
artesania elaborada pels inte-
grants del Taller Manetes. Amb
aquesta iniciativa,  Cultura, a més
de promoure la tasca dels
artistes locals –els quals acullen
de bon grat la proposta–, vol
difondre una concepció diferent

del consumisme i dels regals al
Nadal, ja que per pocs diners es
podrà arquirir una obra original
d’autors locals.

Preus populars. Com a
requisit per a aprticipar és que
el preu de cap obra no pot ex-
cedir els 300 euros. Un altre dels
aspectes que es promou és el
col·leccionisme d’obra original;
tot i que encara és una filosofia
difícil de transmetre, segons els
organitzadors. El Mercat d’Art
va ser una iniciativa del grup Art
Blau, que se’n va fer càrrec en-
tre 1996 i 2001. Cultura enguany
ha assumit la organització,
després del parèntesi de l’any
passat en què no es va celebrar,
perquè no vol que aquesta ini-
ciativa cultural es perdi, tal i com
manifesta Amèlia Morral (CiU),
regidora de Cultura.

El 2004 amb
imatges de
Montcada al
segle passat

Maese Pérez a Santa Perpètua
Fins el proper 21 de desembre es pot visitar a l’espai cultural La
Granja de Santa Perpètua l’exposició del montcadenc Maese
Pérez titulada Rebelión en
la granja, unes vint
d’obres de gran format
on experimenta amb
materials reciclats i fibres
tèxtils. La mostra es va
inaugurar el 15 de no-
vembre, amb l’assis-
tència de diversos repre-
sentants municipals, com
l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga
(PSC), el president de
l’Àrea Social, Carles
Guijarro (PSC) i la re-
gidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU).  LR

Festa del soci de l’ABI
Una trentena de nens i pares van assistir diumenge 23 de
novembre a la celebració infantil –a la foto– amb què es va
clausurar la Festa del soci de l’Associació Benèfico-Instructi-
va (ABI), duta a terme entre el 20 i el 23 de novembre. LR

SÒNIA HERNÁNDEZ

�

MARGA VILALTA

�

 >> Portada del calendari

 >> Una creadora al mercat de l’any 2001

ARXIU

ARXIU

sònia hernández
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El secret d’un castell inexpugnable
el retro-visor

El castell de Montcada va resistir tres mesos el setge del rei Jaume I el 1223 gràcies a una font estratègica

amb la col·laboració de la Fundació Cultural Montcada
jaume alcàzar

FUNDACIÓ CULTURAL

 >> El cim del turó a final del XIX amb restes de la capella del castell

La Fundació
presenta

el número 7
 de ‘Quaderns’

Quan va arribar el rei Jaume I a
Montcada les seves tropes ja
s’havien desplegat als peus del
turó, havien plantat tendes i
aixecat estacades. Era un matí
fred del mes de setembre de
l’any de Nostre Senyor de 1223
i tot estava preparat per iniciar
el setge del castell. Les tropes
reials estaven formades per més
de 400 cavallers i dalt del turó,
darrere les muralles del castell,
130 barons s’organitzaven al
costat de Guillem de Montcada
disposats a fer front a l’esco-
mesa.
El conflicte entre els montca-
dencs i el rei s’havia iniciat un any
abans, per un incident sense
importància entre dos nobles
(Nunyo Sanç es va negar a do-
nar un falcó a Guillem de
Cervelló, amic de Guillem de
Montcada). Un succés en apa-
rença trivial aprofitat pels barons
en la seva lluita d’interessos per
controlar el consell de la regència
del rei. Així, Guillem de Mont-
cada, recollint l’ofensa feta al seu
amic i ignorant l’ordre del mo-
narca de no actuar amb violèn-
cia, va entrar al Rosselló amb els
seus aliats, va assaltar un dels

castells de Nunyo “amb espasa i
escut” i després va atacar Perpi-
nyà. La represàlia del rei va ser
ràpida i contundent, amb la pre-
sa de 130 fortificacions de
Guillem i dels seus aliats, i culmi-
nant aquell matí de setembre
amb l’assetjament del castell de
Montcada. Aviat es va produir
el primer atac, refusat en tots els
seus fronts pels defensors.
Llavors el rei va avançar-se al
seu exèrcit i va reclamar a Gui-
llem que li donés “poder” sobre
el castell, però aquest li va
respondre: “De bon grat ho faria,
si m’ho haguéssiu demanat d’una
altra manera”. Guillem va refusar
cedir la fortalesa al rei i va resis-
tir el setge durant tres mesos fins
que es van acabar les provisions.
Anys més tard, Jaume I en la seva
crònica escrivia: “...I el castell de
Montcada és tal que, en tenir bones
fortificacions, si no hi ha gana no pot
ser pres per cap estol, perquè tenen
prou aigua al costat del castell d’una
font que brolla per la part nord, a
mitja costa del castell, i ningú pot
prendre la font a menys que prengui el
castell”. Aquest episodi ha donat
lloc a multitud d’històries sobre
la força i inexpugnabilitat del

castell de Montcada. Rondalles
i llegendes de tradició popular
engreixades amb la imaginació
de folkloristes, i protagonitzades
pel senyor de Montcada i un

cabdill musulmà. Es tracta de
llegendes èpiques que ens parlen
de coves, passadissos secrets,
princeses i gegants; però que
obliden la veritable protagonis-
ta de la batalla, la font situada a
prop del castell (i quina simili-
tud amb l’actual font de la Mitja
Costa!) que va permetre resistir
tres mesos el setge reial. A Mont-
cada no podia ser d’una altra
manera.

Les cròniques de Gui-
llem de Montcada
mostren l’antic poble
com una fortalesa
impenetrable

La Fundació Cultural Montcada
presenta el número 7 de la seva
revista d’estudis d’història local
Quaderns el proper 17 de desem-
bre, coincidint amb la darrera
reunió abans del període vaca-
cional del Nadal. En la mateixa
jornada, l’entitat inaugurarà el tra-
dicional pessebre per iniciar el
Nadal. La revista de l’entitat con-
tinua revelant i difonent diver-
sos capítols fins ara poc cone-
guts de la història local. En
aquest setè número, Ricard Ra-
mos ofereix un article sobre els
segells de correus editats pel
consistori montcadenc durant la
Guerra Civil Espanyola; Antoni
Orihuela fa un recorregut per les
antigues sales de cinema a Mont-
cada per recordar com eren,
quins costums tenien els montca-
dencs i quines pel·lícules s’hi
projectaven, i J. Cunill recordarà
les torres del carrer Colon que
han donat un perfil urbanístic tan
concret al municipi; per la seva
banda,  Fidel Casajoana s’en-
carrega del reportatge gràfic
dedicat a la desapareguda Masia
de Can Castells. El número es
complementa amb les seccions
habituals de la publicació. LR
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[ LES OBRES ENTREN EN LA RECTA FINAL]

La sala de bany s’obrirà als usuaris el dia 29, mentre que la resta de l’equipament entrarà en funcionament a partir de gener

sílvia alquézar
pla d’en coll

ÀNGEL ACÍN

Montcada Aqua s’inaugurarà el 20
de desembre amb una gran festa

 >> D’esquerra a dreta, Parra, Arrizabalaga, López i Reyes davant de la piscina gran al Montcada Aqua

Montcada Aqua ha iniciat el
compte enrera. Els operaris es-
tan fent els últims retocs perquè
tot estigui a punt per a la inaugu-
ració del nou complex esportiu
del Pla d’en Coll el  pròxim 20
de desembre. L’Ajuntament no
ha volgut desvetllar els detalls,
però el regidor d’Esports i pre-
sident de l’Institut Municipal
d’Esports, Juan Parra (PSC), as-
segura que “serà una festa es-
pectacular en consonància
amb la instal·lació a la qual
podrà assistir tothom qui vul-
gui”. Després de l’acte (a les 18h
a l’entrada del recinte), hi haurà
una jornada de portes obertes
perquè els ciutadans coneguin la
nova instal·lació.

Disseny exclusiu. Montca-
da Aqua és un equipament amb
personalitat pròpia. No hi ha cap
altre igual. “Serà un element
identificador del municipi,
un referent”, afirma l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), qui
s’ha mostrat molt il·lusionat per-
què la primera part del macro-
projecte de construcció d’un
equipament on s’integra esport
i cultura  ja està a punt de ser
una realitat. El consistori té pre-
vist enllestir l’altra meitat –que
inclou una biblioteca de 2.200
m2– durant l’actual mandat.
Darrera del projecte ha estat des
dels seus inicis el gerent de
l’IME, Joan Celma, qui defineix
Montcada Aqua “com un equi-
pament de qualitat pensat per
a l’esport, la salut i la inter-
relació de les persones”.
Precisament, Celma ha participat
recentment a un congrés a Màla-

ga on ha fet una ponència sobre
el complex, “un model a se-
guir que ja volen conèixer al-
tres ciutats d’arreu de l’estat”.

La sala d’aigua. El princi-
pal element que dóna entitat prò-
pia a Montcada Aqua és la sala
de bany, amb 2.500 m2. Gràcies
a la seva gran estructura
(50x45m),  l’espai, que consta de
dos nivells, és molt ampli. A la
part baixa es troba la piscina de
25x16’5 metres, mentre que a
una alçada superior estan la pis-
cina lúdica, les saunes i els banys
turcs, des d’on es té una visió
privilegiada de la resta de la sala.
Altre aspecte tingut en compte
en el disseny de la instal·lació és
el fet que Montcada Aqua és un
complex integrat dins una tra-
ma urbana. “Hem tancat

l’edifici a l’exterior per evi-
tar que sigui un aparador del
que està passant a dins”, ex-
plica l’arquitecte que ha dirigit el
projecte, Javier López, del gabi-
net Hernando y Sauqué Arqui-
tectos, qui ha definit la instal·la-
ció com un espai de comfort on
la privacitat és bàsica. Pel mateix
motiu, els abonats tindran a
Montcada Aqua uns vestidors
diferents als que utilitzaran els
grups dels cursets. “És impor-
tant que el soci tingui la sen-
sació que està com a casa
seva”, indica López.
Respecte als exteriors, en parau-
les dels seus creadors són bas-
tant neutres perquè es perse-
gueix que sigui el començament
d’un gran element que serà la
futura biblioteca: “La riquesa
formal de la sala de bany no

es reflecteix a la façana”, una
retícula de formigó recoberta
amb fusta per donar-li calidesa.

Oferta d’activitats. La sala
de bany s’obrirà als usuaris el 29
de desembre, mentre que la res-
ta de l’equipament i l’oferta –la
sala de fitness equipada amb
màquines d’última generació de
tecnogym, les activitats dirigides
i els programes de relaxament i
salut– entraran en funcionament
a partir del 2 de gener. “L’ofer-
ta es basa en les necessitats
de la població i incorporarem
sempre les últimes innova-
cions”, destaca el director de
Montcada Aqua, Òscar Reyes, de
l’empresa Geafe que gestiona la
instal·lació. L’equipament, on
treballaran 30 persones, disposarà
d’un servei d’atenció al client.

els tècnics
Joan Celma, gerent IME

Javier López, arquitecte

Òscar Reyes, director de
Montcada Aqua

l’apunt

L’Ajuntament té previst cons-
truir una nova piscina d’estiu
en un lloc encara per deter-
minar. L’actual instal·lació del
carrer Bonavista serà enderro-
cada. El consistori estudiarà
els nous usos de l’espai, que
pot acollir des d’un parc fins
al nou mercat municipal.

“ M o n t c a d a
Aqua és un
equipament
de qualitat i
comfort basat
en el nou
concepte de
la cultura de l’aigua en què l’oci
i la salut són els principals ob-
jectius”

“L’oferta d’ac-
tivitats està
d issenyada
segons la
d e m a n d a
dels usuaris.
Ells seran els
que ens marcaran les seves
necessitats i intentarem sa-
tisfer-les. ”

“Vam pensar
en un equi-
pament de
primer nivell
que estigués
a l’alçada de
les necessi-
tats dels veïns de Montcada i
Reixac, i estic segur que així
serà”
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El Vitelcom Montcada toca fons
amb la derrota a Casp per 8-1

L’equip es troba a l’onzena posició amb 11 punts, a tan sols a tres de la zona de descens directe

sílvia alquézar
redacció

>> Futbol sala. Grup B de la Divisió de Plata

En el pitjor inici de temporada
de la seva història, el Vitelcom
Montcada ha tocat fons després
de perdre per un contundent 8-
1 a la pista del Casp de Saragossa
el passat 22 de novembre. La
derrota ha situat el conjunt local
a l’onzena posició del Grup B
de la Divisió de Plata de futbol
sala amb 11 punts, a tan sols tres
de diferència de la zona de
descens directe.

Balanç negatiu. El Vitelcom
Montcada no ha guanyat cap
partit fora de casa des que ha
començat la lliga. En deu jor-
nades, l’equip ha guanyat tres
matx a casa, n’ha empatat dos i
n’ha perdut cinc. En el moment
de tancar aquesta edició, hi havia
prevista una reunió de la direc-
tiva, presidida per Eusebio Car-
rero, per analitzar la situació. Els
màxims responsables del club
han ratificat en diverses ocasions
des de l’inici de la lliga l’actual
entrenador, Juan Antonio Ga-
rrido. “No és tan fàcil trobar

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR

 >> Juan Antonio Garrido, al centre dels jugadors, dóna instruccions als seus jugadors en el decurs d’un partit

Garrido: ‘Ens
hem equivocat

amb alguns
fitxatges’

L’entrenador del Vitelcom
Montcada, Juan Antonio Ga-
rrido, es va mostrar decepcio-
nat pel joc de l’equip en la seva
visita a Casp. “Vam oferir una
imatge patètica. No vam
estar a l’alçada del club que
representem”, diu el tècnic,
qui esperava una reacció de la
plantilla després de la victòria
davant el Benicarló per 5-2 fa
unes jornades. Per a Garrido,
“l’equip no està jugant amb
ganes, sense eludir la part
de responsabilitat que em
pertoca”. L’entrenador opina
que s’ha equivocat amb algunes
incorporacions, que no han
donat el resultat que s’esperava.
“Fa falta nova il·lusió”, ex-
plica Garrido, qui considera
que altres factors com la mala
sort, les lesions i la pressió de
trobar-se en una situació així
han agreujat la crisi de joc i
resultats que ha portat l’equip
a la part baixa de la classi-
ficació. Per a l’entrenador,
molts rivals han perdut el res-
pecte que es tenia pel Vitelcom
Montcada, un nom que s’ha
creat al llarg de sis temporades
consecutives entre els millors.

una solució ni tan senzill can-
viar el tècnic o portar nous
jugadors”, indica el president,
qui reconeix que alguns dels fit-

xatges no han donat el resultat
que s’esperava d’ells. “Hem fit-
xat homes de qualitat, però
no estan jugant com ho feien

als seus anteriors equips”, ex-
plica Carrero. El Vitelcom re-
brà el 29 de novembre l’IBI
d’Alacant.
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 >> Una imatge del partit contra el Roda de Ter, a qui va vèncer per 3-1

El Montcada trenca a Rubí
la ratxa de cinc triomfs seguits

Els montcadencs rebran el Sant Celoni, el líder, el pròxim 30 de novembre

sílvia alquézar
redacció

>> Futbol. Regional Preferent

La trajectòria ascendent del CD
Montcada –amb cinc victòries
consecutives– es va veure trenca-
da el passat 23 de novembre
amb la derrota a l’Olímpic de
Can Fatjó de Rubí per 3-1. Mal-
grat l’ensopegada, el conjunt de
Miquel Olmo segueix segon del
Grup Primer de Preferent amb
19 punts, a cinc de diferència del
Sant Celoni, el líder, amb qui
s’enfrontarà el pròxim 30 de no-
vembre al camp municipal de
Font Freda (12h). A l’últim partit
a casa, el passat 16 de novembre,
el Montcada va superar el Roda
de Ter per 3-1.

Decepció. La derrota a Rubí
significa que el Montcada no es
podrà col·locar a la primera po-
sició si venç l’equip del Vallès
Oriental. “Ha estat una cura
d’humiltat. No vam jugar al
nivell dels últims partits”,
reconeix el tècnic, qui considera

que la manca de concentració va
provocar errors molts greus que
el Can Fatjó va aprofitar per
donar la volta al marcador als
últims minuts del partit. El
Montcada va encaixar a Rubí
tres gols en un sol partit, una xi-
fra rècord tenint en compte que
fins ara no li havien fet més d’un
gol. No obstant això, l’equip lo-
cal continua sent un dels clubs

menys golejats de la categoria.
El porter de l’equip, Jordi Rico,
creu que el mèrit no és seu, “sino
del treball en defensa de tot
l’equip”. D’altra banda, quatre
dels tres partits que el Montcada
ha perdut enguany són davant
equips de la part baixa de la
taula. El tècnic lamenta aquestes
derrotes “perquè al final po-
den definir una lliga”.

SHI KAN

El gimnàs Shi-Kan Montcada
va aconseguir 11 medalles al
campionat Internacional de
tècnica (Kata)i combat (Kumité)
de karate celebrat a Torrent
(València) el 16 de novembre.
En total, van prendre part en la
competició 16 esportistes locals.
En la modalitat tècnica, Rubén
Serrano, en categoria de 8 i 9
anys, i Judith Oliva, en 14 i 15
anys, van aconseguir la medalla
de bronze.

Èxits en combat. En com-
bat, el podi de la categoria de 8
i 9 anys el van ocupar els mont-
cadencs Kevin André (or), Joan
Muñoz (plata) i David Abejón
(bronze). Erik Cárdenas va ser
tercer en 12 i 13 anys; Raúl Ayala,
segon en 14 i 15 anys masculí, i
Olga Jiménez, tercera en cate-
goria femení. En 16 i 17 anys,
Marc Rodríguez va obtenir la

lluís maldonado
redacció

 >> Kevin André, Joan Muñoz i David Abejón van copsar el podi de 8 i 9 anys

sílvia alquézar
redacció

El president del FC Barcelona,
Joan Laporta, va visitar el passat
22 de novembre Montcada i
Reixac. El màxim responsable
del club blaugrana va assistir al
partit entre els alevins de l’Es-
cola de Futbol Can Sant Joan
Blaugrana i el Barça que va tenir
lloc al camp municipal de Can

Sant Joan, un partit que va aca-
bar amb el resultat d’1-4 favo-
rable als visitants. Laporta, però,
no va presenciar el matx en
qualitat de president, sino com
a pare d’uns dels jugadors del
conjunt visitant.

Equip femení. L’equip femení
de l’Escola de Futbol Can Sant
Joan Blaugrana està fent un bon

El Shi-kan guanya
11 medalles a València

>> Karate. Campionat Internacional de Torrent

medalla de plata, i en majors de
18 anys, Quimet Carmona va
fer-se amb el bronze. Per equips,
el conjunt sènior del Shi-Kan
format per Quimet Carmona,
Marc Rodríguez i Pepe Castillo
es va proclamar sotscampió. El
conjunt local no van poder su-
perar a la final a l’equip de La
Rioja, amb un palmarès excep-
cional a nivell nacional i interna-
cional ja que compta entre els
seus components amb l’actual
sotscampió d’Europa indivi-
dual. Miguel Franco, preparador
dels esportistes, va destacar que
els resultats evidencien “l’alt
nivell competitiu del Shi-kan
a nivell internacional. Estem
molt satisfets amb el paper
dels nostres karateques”. El
campionat de karate va estar
presidit per la regidora d’Es-
ports de Torrent, la socialista
Mari Pau Domínguez, qui va
destacar el bon nivell de tots els
participants.

Laporta, d’incògnit a Can Sant Joan
campionat de lliga. Després de
set jornades, la plantilla no coneix
encara la derrota. El conjunt,
entrenat per Jesús Mateo, es tro-
ba a la tercera posició del Grup
Primer de Tercera Regional. La
plantilla està formada per do-
nes d’entre 13 i 26 anys amb un
objectiu bàsic: aconseguir el re-
torn a Segona. L’equip juga a
casa els diumenges a les 10h.
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La Federació homenatja
l’exjugador Jaume Puig

El primer equip de la Salle rep una placa per l’ascens a Primera Catalana

sílvia alquézar
redacció

>> XVII Festa de l’Handbol Català

El Club Handbol La Salle
Montcada va rebre dos guar-
dons a la dissetena edició de la
Festa de l’Handbol Català, orga-
nitzada per la Federació Catala-
na d’Handbol (FCH) el passat
21 de novembre al Parc Espor-
tiu Guiera de Cerdanyola, nova
seu de la FCH. L’entitat premia
cada any les persones i entitats
vinculades amb el foment
d’aquest esport.  L’entrenador
del primer equip i exjugador pro-
fessional d’handbol, el montca-
denc Jaume Puig, va ser home-
natjat en reconeixement a la seva
trajectòria esportiva a equips
com el BM Granollers, la selec-
ció espanyola i La Salle Mont-
cada: “En aquests casos s’ha
d’estar agraït, però crec que
la Federació s’ha vist una
mica obligada després de
l’homenatge que em va fer
l’Ajuntament al setembre”.

BENJAMÍ RECACHA

El Valentine perd a Archena
després de tres victòries

L’equip va (?) amb el Ricoh Manresa d’ACB al pavelló Miquel Poblet

>> Bàsquet

lluís maldonado
redacció

El Balneario Archena de Múrcia
va impedir al Valentine Montca-
da masculí sumar la quarta
victòria consecutiva al Grup E
de la Lliga EBA de bàsquet. A
l’última jornada, l’equip local va
perdre per 96-81 un partit que
no va jugar malament. Per al cos
tècnic, dirigit per Ferran
Anguera, la clau de la derrota va
estar al tercer quart. “No vam
saber administrar l’avantatge
de sis punts  ni parar el juga-

La festa va comptar amb la pre-
sència del secretari general de
l’esport en funcions de la Gene-
ralitat, Josep Maldonado, i el
president de la Federació Espa-
nyola d’Handbol, Jesús López
Ricondo. L’acte va ser el primer
esdeveniment de gran nivell que
la FCH ha fet a les instal·lacions
de Cerdanyola, inaugurades re-
centment.

Sènior masculí. L’equip A
de la Salle Montcada també va
ser protagonista a la festa de
l’handbol, en rebre una placa per
haver obtingut l’ascens a Prime-
ra Catalana la passada tempo-
rada. Per al president de l’entitat,
Joan Asbert, ambdós guardons
són “un motiu de satisfacció”.
Asbert ha lloat la tasca de Puig
al capdavant del sènior A mas-
culí, que en l’actualitat es troba a
la tercera posició de Primera Ca-
talana: “Per a nosaltres, és un
orgull tenir a l’entitat un tèc-

nic d’aquesta qualitat. Ha pu-
jat l’equip a Primera i, en-
guany, amb la mateixa plan-
tilla està fent un gran paper
a una categoria complicada”.
L’entrenador coincideix amb el
president en el grau de dificultat
de Primera. “És una lliga
igualada amb un nivell bas-
tant alt. No et pots adormir,
perquè si no es perd”, explica
Puig. La Salle masculí va perdre
l’últim partit de la competició a
la pista del Sant Cugat per 25-
23. Al’anterior jornada, va vèn-
cer el Gavà a casa per 35-33.

El femení. L’equip que entre-
na Joan Carles Moreno ha mi-
llorat el seu joc des de l’inici de
la temporada. A l’última jorna-
da, La Salle va vèncer el Sant
Esteve de Sesrovires per 23-14
en el millor matx que el conjunt
ha disputat fins ara. “Estic con-
vençut que pujaran a Prime-
ra”, afirma el president.

dor Xavi Alarcón, molt en-
certat a cistella”. L’Archena és
un dels equips favorits a estar a
la fase final de la competició, tal
com va fer la temporada pas-
sada. El Valentine, que és l’actual
sotscampió de l’EBA, ocupa la
dotzena posició amb 15 punts,
a tan sols dos de diferència dels
líders, el Prat i el Vic. El Grup
E és el més igualat i difícil de la
categoria. De fet, guanyar o
perdre dos partits consecutius
significa estar entre els primers
o els últims. La plantilla del

Montcada espera remuntar posi-
cions abans de Nadal perquè té
enfrontaments contra rivals, a
priori, assequibles.

Matx amistòs. El Valentine
masculí va jugar contra el Ricoh
Manresa d’ACB al pavelló
Miquel Poblet, que es va omplir
de gom a gom per veure nova-
ment en acció al municipi els ex-
membres del Montcada Maiol
Cisteró (base) i Ricard Casas
(tècnic). El resultat va ser de (?).
El Valentine té un nou col·la-
borador, el laboratori Nitfarma,
que va regalar un obsequi a tots
els assistents.

 >> Jaume Puig rep un obsequi de mans del president de la Federació
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El Pla d’en Coll acollirà la
festa de l’esport escolar

>> Presentació dels Jocs Esportius

sílvia  alquézar
redacció

Els Jocs Esportius Escolars, que
sempre es clouen amb una gran
festa al Parc de les Aigües, també
comptaran a partir d’ara amb
una celebració per inaugurar les
competicions. El pavelló Miquel
Poblet i la zona d’atletisme del
Pla d’en Coll acolliran el pròxim
13 de desembre la presentació
oficial dels Jocs, organitzats pel
Consell de l’Esport Escolar de
Montcada (CDEM), l’Institut
Municipal d’Esports (IME) i les
associacions de pares i mares
dels diferents col·legis de la ciu-
tat i la col·laboració de la Jo-
ventut Atlètica Montcada (JAM).
La festa, adreçada als partici-
pants a les competicions esco-
lars, començarà a les 9.30 h amb
la presentació dels equips i la des-
filada dels jugadors, entrenadors
i àrbitres.

les classificacions

FUTBOL SALA

Masculí. 1a Catalana. Grup 3
Jornades 9 i 10

Montcada B-Gaudí 79-80
Sants-Montcada B 100-69
Equip Partits Punts
1 Sants 10 18
2 Badalona 10 17

3 Prat 10 17

13 Montcada B 10 13

Divisió de Plata. Grup B.
Jornades 9 i 10

Vitelcom Montcada-Burgos 7-7
Caspe-Vitelcom M. 8-1

Equip Partits Punts
1 FC Barcelona 10 28
2 Benicarló 10 27

3 Bilbao 10 23

11 Vitelcom Montcada 10 11

Masculí. 1a Catalana.
Jornades 8 i 9

La Salle-Gavà 35-33
Sant Cugat-La Salle 26-24
Equip Partits Punts
1 Les Corts 9 17
2 GEIG 9 11

3 La Salle 9 10

4 Sant Cugat 9 10

HANDBOL

 Femení. 1a Catalana. Grup 1
Jornades 8 i 9

Quart A-Valentine 59-69
Valentine-Premià 84-64

BÀSQUET

Masculí. Lliga EBA. Grup C
Jornades 9 i 10

Valentine-Seat A. Vicente 72-59
Archena-Valentine 96-81

Equip Partits Punts
1 Prat 10 17
2 Vic 10 17

3 L’Alcora 10 16

11 Valentine 10 15

Segona Regional. Grup 9
Jornades 10 i 11

La Torreta-Sant Joan 1-0
Sant Joan-Lliçà d’Avall 1-0 (s.a.)

Equip Partits Punts
1 Llefià 11 23
2 Montmeló 11 21

3 Barberà 11 21

6. Sant Joan 11 19

FUTBOL

Preferent Regional. Grup 1
Jornades 10 i 11

Montcada-Roda de Ter 3-1
Can Fatjó-Montcada 3-1

Equip Partits Punts
1 Sant Celoni 11 24
2 Montcada 11 19

3 Taradell 10 19

4 Vic 10 18

Equip Partits Punts
1 JC Terrassa 9 18
2 Asisa Ceset 9 17

3 Premià 9 16

6 Valentine 8 14

Primera Nacional B. Grup 1.
Jornades 7 i 8

Premià-Montcada B 8-7
Montcada B-Mataró -

Equip Partits Punts
1 Andorra 2 6
2 Benicarló 2 6

3 FC Barcelona 2 6

8 Vitelcom Montcada 2 3

 Masculí. Ct. Territorial. Grup 6
Jornada 8 i 9

Ca n’Oriol-Elvira Cuyas s.
Descansa: Elvira Cuyas
Equip Partits Punts
1 La Garriga 8 15
2 Sentmenat 8 14

3 Sant Gervasi 8 13

12 Elvira Cuyàs 5 9

Segona Divisió A. Grup 3.
Jornades 7 i 8

Borreda-Can Cuyàs s.
Can Cuyàs-Cerdanyola -

Equip Partits Punts
1 Serra Marina 2 6
2 Iniciativa 2 6

3 La Vallalta 2 6

8 Can Cuyàs 2 3

Masculí. 3a Catalana.
Jornades 6 i 7

Descansa: La Salle B
La Salle B-Calella 17-16

Equip Partits Punts
1 Canovelles 6 12
2 Les Franqueses 6 9

3 Rubí 7 8

4 La Salle 6 8

Tercera Regional. Grup 19
Jornades 8 i 9

Lloreda-Penya Decano 2-2
Penya Decano-Sant Fost -

Equip Partits Punts
1 Mollet 3 9
2 Llorença 3 9

3 Danubio 3 9

7 Penya Decano 3 3

Femení. 2a Catalana.
Jornades 3 i 4

Ascó-La Salle 24-22
La Salle-Sant Esteve Sesr. 23-12

Equip Partits Punts
1 Ascó 6 10
2 Arrahona 5 10

3 La Roca 5 9

8 La Salle 6 5

Masculí. Territorial Sots-21 ‘A-2’
Grup 2 Jornades 9 i 10

La Salle-Can Sant Joan 71-57
C. Sant Joan-St. Joan Despí75-68
Equip Partits Punts
1 Sant Joan 10 19
2 Sant Andreu 8 16

3 Roser 9 15

13 Can Sant Joan 7 10

Femení. 3a Territorial
Grup 1  Jornades 6 i 7

Can Rull-Can Sant Joan 2-7
Descansa: Can Sant Joan

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

Cros de Sta. Coloma de Farners
Classificació dels montcadencs

ATLETISME

Femení. 3a Catalana. Grup 3
Jornades 8 i 9

Elvira Cuyas-Mollet 45-50
Descansa: Elvira Cuyas
Equip Partits Punts
1 L’Ametlla 6 12
2 Les Corts 6 11

3 Manlleu 6 11

10 Elvira Cuyàs 5 5

Masculí. Ct.Catalunya B. Grup 2
Jornades 8 i 9

Elvira Cuyas ‘B’-Lliçà’ 76-41
Sant Antoni B-Elvira C. ‘B’ 78-48
Equip Partits Punts
1 Sant Jordi 8 16
2 F. Castellana 9 15

3 Guinardó 9 15

12 Elvira Cuyàs 9 11

a. ajornat
s. suspès
d. descans

Aleví femení
8 Aida Ariza

11 Irina Casado

26 Clara Garcia

28 Cristina Ortiz

Infantil femení
20 Andrea Martín

Infantil masculí
25 París López

Cadet femení
9 Marina Garcia

LLIGA ESCOLAR

FUTBOL SALA

BÀSQUET

Benjamí. Jornades 2 i 3

Sagrat Cor-R. Fuster A -
Elvira Cuyàs-Mitja Costa -
AE Can Cuyàs-Reixac -
FS Montcada B-AE Can Cuyàs -
Descansa: R. Fuster B
FS Montcada A-Sagrat Cor -
R. Fuster A-Elvira Cuyàs -
Mitja Costa-AE Can Cuyàs -
Reixac-R. Fuster B -
Descansa: FS Montcada B

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 1 3
2 Sant Celoni 1 3

3 Mitja Costa 1 0

4 Ramon Fuster 1 0

5 Reixac 0 0

6 Elvira Cuyàs 0 0

7 AE Can Cuyàs 0 0

8 Ramon Fuster B 0 0

9 FS Montcada B 0 0

Prebenjamí. Grup A.
Jornades 2 i 3

Viver A-Elvira Cuyàs A -

Mitja Costa-Elvira Cuyàs -

Sagrat Cor A-CB Montcada -

Elvira Cuyàs A-Mitja Costa -

CB Montcada-Viver A -

Elvira Cuyàs-Sagrat Cor A -

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs A 1 2
2 Mitja Costa 1 2

3 Sagrat Cor A 1 1

4 CB Montcada 1 1

5 El Viver A 0 0

6 Elvira Cuyàs 0 0

Prebenjamí. Grup B
 Jornades 2 i 3

Viver B-Reixac -
Elvira Cuyàs B-Font Freda -
Sagrat Cor B-Mitja Costa B -
Descansa: AE Can Cuyàs
AE Can Cuyàs-Viver B -
Reixac-Elvira Cuyàs B -
Font Freda-Sagrat Cor B -
Descansa: Mitja Costa

Equip Partits Punts
1 Elvira Cuyàs B 1 2
2 El Viver 1 2

3 Reixac 1 2

4 Mitja Costa B 1 1

5 Font Freda 1 1

6 AE Can Cuyàs 1 1

7 Sagrat Cor B 0 0

Aleví. Jornades 2 i 3

Reixac-FS Montcada -
Elvira Cuyàs-El Viver -
Badia A-Mitja Costa -
Descansa: Badia B
Badia B-Reixac -
FS Montcada-Elvira Cuyàs -
Viver-Badia A -
Descansa: Mitja Costa

Equip Partits Punts
1 FS Montcada 1 3
2 Reixac 1 3

3 Elvira Cuyàs 1 1

4 Mitja Costa 1 1

5 Badia B 1 0

6 El Viver 1 0

7 Badia A 0 0

Benjamí. Jornada 1

Viver-Turó -

CB Montcada-Reixac -

Equip Partits Punts
1
2

3

4

Aleví masculí
2 Aitor Martín

7 Adrián Serrano

15 Neri Comino

Sènior masculí
25 José Gil

Cadet masculí
12 Francis Castro

16 Toni Alcázar

20 Basili Alcázar

25 Joan Riera

Prebenjamí masculí
2 Alejandro Ariza

Promesa masculí
3 Carles Cera

Veterà masculí
13 Ildefonso Teruel

22 José Muñoz

33 Antonio Ortiz

45 Emilio Sánchez

Regals. L’alcalde de Mont-
cada, César Arrizabalaga (PSC),
lliurarà al CDEM una maleta de
material esportiu específic de
psicomotricitat que serà utilitzat
per tots els centres del municipi
de manera rotativa. El batlle
també farà entrega a totes les es-
coles participants d’un lot de pi-
lotes d’handbol, futbol sala i bàs-
quet.
La festa de l’esport escolar in-
clou propostes diferents adre-
çades per a les diverses catego-
ries. Els benjamins, alevins i in-
fantils entraran en contacte amb
el món de l’atletisme i altres
esports en funció de les edats.
Tot seguit, hi haurà una xoco-
latada per als participants davant
del pavelló Miquel Poblet. La
festa estarà amenitzada per un
grup d’animació i, com a sor-
presa final, hi ha prevista l’arri-
bada del Pare Noël.

Carles Cera, corredor promesa
de la Joventut Atlètica Montcada
(JAM), va obtenir el passat 16
de novembre el primer podi de
la temporada. L’atleta local va
ser tercer al Cros de Santa Colo-
ma de Farners, la primera cursa
en què ha participat enguany. El
jove de Can Cuiàs s’ha mostrat
satisfet pel resultat perquè “sen-
se estar en el meu millor mo-
ment de forma –fa poques set-

 >> Cartell que il·lustra la inauguració oficial dels Jocs Esportius Escolars

Primer podi de Carles Cera
sílvia  alquézar
redacció

manes que ha començat a en-
trenar per motius laborals– vaig
arribar el tercer”.

Altres resultats. La JAM va
guanyar tres guardons més al
cros de Santa Coloma. Alejan-
dro Ariza va ser segon a la cur-
sa prebenjamí, Aitor Martín
també va entrar en segona posi-
ció a la categoria aleví masculí,
mentre que el veterà José Muñoz
va ser primer al grup de majors
de 50 anys.

>> Cros de Santa Coloma de Farners
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“Conduir un clàssic té
una màgia especial”

Hi ha gent que ha

convertit els

cotxes clàssics en

un símbol social i

d’ostentació

Moltes persones

tenen a casa

cotxes populars,

com el del seu avi,

amb un gran valor

sentimental

�

Restaurador de clàssics

ÀNGEL ACÍN

’Aquest món és apassionant’. Un local ple de
cotxes antics –“clàssics i clàssics esportius” matiza ell– és el nostre
punt de trobada i la seva segona casa. Per uns instants deixa la
seva afició principal: restaurar cotxes clàssics i tornar a la vida
aquelles velles glòries que circulaven entre les dècades del 50 i 80
majestuosament per camins, pobles i ciutats. Benito Moral, 34
anys, solter i de Barcelona, és cap tècnic d’una empresa però la
seva vida són els cotxes. Passa hores i hores entre recanvis i eines
mecàniques en un espai que comparteix a Montcada i Reixac
amb dos amics. Restauren vehicles per a ells i per a coneguts.
“Ho tenim com a afició, no com a negoci”.  El recinte firal de
Montjuïc de la Fira de Barcelona acull del 4 al 8 de desembre la
vintena edició d’Auto Retro, un certamen dedicat als amants i
professionals dels vehicles de col·lecció. Com cada any, Benito no
faltarà a la cita.

�Com vas començar en
aquest món?
De la mà del meu pare. Ell tenia
un taller de cotxes i era molt
aficionat als clàssics. Em pas-
sava els estius, des que tenia
només 8 anys, arreglant cotxes
amb ell. Aquesta era la meva
passió. A casa era molt normal
veure aquest tipus de vehicles.
�Què trobes en els cotxes
que restaures?
M’agrada sobretot el carisma
que tenen. La mecànica és molt
senzilla i no donen problemes.
Són molt fiables.
Finalitzar una res-
tauració et dóna una
gran satisfacció.
�Els d’avui dia
no t’agraden?
Els cotxes actuals
són tots iguals. No
tenen personalitat.
Estan fets amb els
mateixos patrons
de seguretat i de
coeficients aerodi-
nàmics. Es fan en
funció dels seg-
ments de públic: els
joves, les parelles
amb nens, els exe-
cutius, la gent
gran…
�Quan es consi-
dera que un vehi-
cle és un clàssic?
A partir dels 25
anys. Comença a tenir moltes
bonificacions a nivell fiscal, ja
que a molts municipis ja no
paguen impost de circulació i

les assegurançes donen millors
preus.
�El col·leccionisme de cot-
xes s’ha convertit en una
moda?
Hi ha de tot. Hi ha gent que els
ha convertit en un símbol social
i d’ostentació. Però també hi ha
gent que busca l’exclusivitat i
d’altres que els han convertit en
una excusa per muntar sortides
els caps de setmana.
�Renuncies a les como-
ditats d’un cotxe modern per
un clàssic?

La sensació que
transmet un cotxe
d’aquests en con-
duir-lo és molt
més intensa que la
d’un dels d’ara. El
soroll del motor és
únic, vius més els
moviments i les
sensacions són
diferents.  Conduir
un clàssic té una
màgia especial.
�On està el va-
lor dels clàssics?
Bàsicament és
econòmic. A més
valor, pots acon-
seguir un cotxe
més exclusiu amb
la qual cosa serà
més admirat.  Però
no hem d’oblidar
que molta gent té

a casa cotxes populars, com el
del seu pare o del seu avi, que
tenen un valor sentimental, més
difícil de quantificar. El preu el

dóna, en aquest cas, cada per-
sona.
�La restauració d’un ve-
hicle de col·leccionisme és
lenta i cara?
Correcte. I, sobretot, no apre-
ciada perquè suposen moltís-
simes hores de feina. Aquest és
un treball lent, laboriós i meti-
culós. És habitual pagar entre
3.000 euros per un 600 i 24.000
euros per un Renault Alpine. La
gent no compra aquests ob-
jectes com a especulació. Mai
recuperes el valor invertit.
�D’on es treuen els recan-
vis?
És un tema complicat. En el
mercat anglès, italià i alemany
trobes de tot, de models i
d’anys. El cas d’Espanya és un
autèntic desastre. Seat no té els
motllos originals per fer peces.
Llavors aquí estan les fabrica-
cions pirates molt cares i que
no ajusten bé. Hi ha un mercat
especialitzat. Molt recanvista
que busca per tota Europa les
peces que els encarregues. Avui
dia, gràcies a internet, el treball
s’ha facilitat i s’ha abaratit.
�Quin és el cotxe dels teus
somnis?
El meu. Un MG A del 59, un
roadster anglès biplaça de vidre
baix. El vaig trobar en un garatge
de California. Portava 20 anys
aturat sota de caixes. Era el
que buscava. El vaig acabar de
restaurar al meu gust. També
tinc un Porsche 911 del 73 i un
600 E del 72. Els utilitzo a dirari.
A més, tinc un de modern, un

Volkswagen Golf, però curio-
sament és el que menys uti-
litzo.
�Aquesta afició està a
l’abast de tothom?
Sí. Hi ha clàssics molt as-

sequibles com és el cas del
600, el 850 i el Mini. Molta gent
comença amb aquests o s’ini-
cien amb clàssics del 70-80
com el 124, el 1430 o el R8 per
passar després a altres models.

  Benito Moral  Benito Moral


