
> Societat: Un total de 200 montcadencs sol·licita adherir-se a la nova Llei de dependència. PÀG. 13

Els centres d’acollida  
d’animals estan saturats 
i reclamen famílies que 
vulguin adoptar. PÀG. 12

PILAR ABIÁN

Marta García, or al 
Mundial de karate. 
PÀG. 36
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ÈPOCA III

publicació gratuïta

Les obres al tram central de 
la C-17 obliguen a desviar el 
trànsit per carrils laterals en 
ambdós sentits de la marxa a 
l’alçada de la plaça d’Espanya. 
Aquesta és la part de l’actuació 
que provocarà més retencions 
i molèsties als conductors i 
als veïns. Està previst que tota 
l’actuació per soterrar el vial 
duri aproximadament dos anys.

Les obres de la 
C-17 comencen 
a la part central 
de la carretera

El trànsit, desviat en un sentit l S. ROMERO

> Esports: La Salle ISTE guanya per segona vegada la Copa Federació d’handbol femení. PÀG. 32

Notícies 

Campanya d’excavacions  al 
poblat ibèric Les Maleses 
a la recerca de noves troballes 
arqueològiques.  PÀG. 27

 MUSEU LES MALESES

PÀG. 5

Els jugadors celebrant un gol durant aquesta temporada  l  SANTI ROMERO

PUBLICITAT

PSC i CiU reediten per tercer cop 
el pacte per governar en coalició
L’alcalde, César Arrizabalaga, i els regidors del Ple van prendre possessió del càrrec el 16 de juny

PÀG. 31

El CD Montcada està a l’espera 
de rebre la confi rmació ofi cial per 
part de la Federació Catalana de 
Futbol que la temporada vinent 
jugarà a Primera Catalana. L’es-
perat ascens només depèn d’un 
tràmit: que el Barça C renuncïi a 
la categoria, tal com va anunciar 
el seu president, Joan Laporta. 
Fonts del club blaugrana han 
confi rmat que no tenen la inten-
ció d’inscriure el conjunt C a la 
pròxima competició. La notícia 
s’ha rebut al club amb alegria.

El CD Montcada 
puja a Primera 
Catalana

SANTI ROMERO
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>Actualitat

NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

Quatre de les cinc àrees continuen presidides 
pel PSC mentre que CiU manté l’Econòmica
El nou govern es compromet a dotar l’oposició de més recursos i mitjans i a recuperar l’esperit del pacte del 1999, el primer que ambdues forces van signar

PSC i CiU governaran en coalició 
a l’Ajuntament per tercer mandat 
consecutiu, d’acord amb el pacte 
que van ratifi car públicament el 
21 de juny a la Casa de la Vila. 
L’alcalde, el socialista César Ar-
rizabalaga, i el portaveu de CiU, 
Joan Maresma, han expressat la 
voluntat de recuperar l’esperit 
de canvi amb què ambdues for-
ces van signar el primer acord de 
govern l’any 1999, fent polítiques 
properes a la ciutadania i poten-
ciant els mecanismes de partici-
pació. D’aquesta manera, els re-
presentants del nou govern volen 
recuperar la il·lusió de l’electorat 
i pal·liar l’elevada abstenció a les 
urnes –superior al 50%– en els co-
micis del 27 de maig.
Si bé el pacte ja està formalitzat 
i el nou cartipàs en marxa, el 
programa d’acció per al mandat 
2007-2011 no es presentarà fi ns al 
mes de setembre.

Objectius. Arrizabalaga i Mares-
ma han dit que el nou executiu 
es fi xa com a prioritats acabar els 
equipaments i les infraestructures 
que queden pendents però que el 
gruix central de la seva acció se-
ran les qüestions de caire social. 
L’alcalde també s’ha compromès 
a crear comissions on hi hagi els 
grups de govern i de l’oposició per 
tractar qüestions de ciutat com el 
desenvolupament urbanístic de la 
Zona 21 de Terra Nostra, de la 
muntanyeta de Can Sant Joan i 

del solar de l’antiga cerveseria del 
carrer Montiu. De fet, paralitzar 
aquests projectes fi ns a nova dis-
cussió i anàlisi va ser l’exigència 
de CiU al seu soci per tal de for-
malitzar el pacte.
Altres qüestions principals del 
nou govern seran la creació del 
Defensor del Ciutadà i la imple-
mentació de l’ordenança sobre 
civisme. Tant Arrizabalaga com 
Maresma consideren que aques-
tes eines permetran acostar més 
l’administració a la ciutadania. 
Aquesta vocació ha estat batejada 
per ambdós polítics com “l’espe-
rit del 99”, quan PSC i CiU van 
iniciar el primer govern de coali-
ció. Amb un cert to d’autocrítica, 
l’alcalde va expressar la voluntat 
d’escoltar la ciutadania: “Ens hi 
hem d’apropar més i recuperar 
la relació d’harmonia que hi va 
haver durant el primer man-
dat”. També el portaveu de CiU 
es va manifestar en aquest sentit. 
“Hem d’aprendre –va dir– dels 
errors comesos, sobretot per 
canviar la manera de governar 
i fer que la nostra acció sigui 
positiva”.

Nou cartipàs. El govern continua 
dividit en cinc grans àrees: Alcaldia-
Presidència, Territori, Economia, 
Interna i Social i, tal com ha estat 
en els dos mandats anteriors, CiU 
dirigeix l’Àrea Econòmica, mentre 
que les quatre restants les presideix 
el PSC. Les tinences d’Alcaldia són 
per a Joan Maresma (1a), M. Carme 
Porro (2a), Jordi Climent (3a), Ana 
Rivas (4a), Joan Carles Paredes (5a) i 
Sergio Hermoso (6a). El cartipàs serà 
aprovat en Ple el proper 5 de juliol, en 
la primera sessió del mandat.
Pel que fa a l’oposició, la voluntat del 
govern és potenciar els recursos i els 
mitjans de què disposa i recuperar la 
fi gura del cap de la mateixa.

Els socis de govern 
han anunciat que 
presentaran el pla 
d’acció del mandat    
al mes de setembre

Pilar Abián | Montcada
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PLE D’INVESTIDURA

Els 21 regidors van prendre possessió del seu càrrec el passat 16 de juny i Arrizabalaga va ser nomenat alcalde amb els vots del seu grup, el PSC, i de CiU

César Arrizabalaga va ser nome-
nat alcalde de Montcada i Reixac 
el 16 de juny per tercer mandat 
consecutiu amb els vots dels 9 
regidors del PSC i els 4 de CiU. 
En el Ple d’investidura, els nous 
21 regidors de la Corporació van 
prendre possessió del seu càrrec, 
dels quals 8 s’estrenen en aquest 
mandat. La Corporació manté 
els mateixos grups municipals, 
de major a menor representació, 
PSC, ICV-EUiA, CiU, PPC i 
Esquerra. 
En el seu discurs d’investidu-
ra, César Arrizabalaga va dir 
que assumia l’Alcaldia “amb la 
mateixa il·lusió que a l’any 
1999”. L’edil va repassar els 8 
anys anteriors de govern, desta-
cant que es va dotar el municipi 
d’infraestructures i connexions 
necessàries i que ara és el torn de 
fer polítiques de caire més social 
i adreçades a les persones. Arri-
zabalaga va manifestar que en 
aquest mandat desenvoluparà el 
Reglament de Participació, amb 
la creació, entre d’altres, de la 
fi gura del Defensor del Ciutadà, 
i va anunciar la formació de co-
missions específi ques sobre qües-
tions concretes que preocupin la 
ciutadania. 

Opcions dels grups. A excepció 
de CiU, la resta de formacions 
va presentar com a candidat a 
l’Alcaldia el seu respectiu cap de 
llista a les eleccions municipals. 
Com a portaveu del PSC va 
actuar el regidor Jordi Climent, 
qui va defensar l’opció d’Arri-
zabalaga argumentant que “és 
una persona que ha demostrat 
gran capacitat de lideratge”. 
L’edil va manifestar que el seu 

grup afrontarà totes les qüestions 
que preocupen la ciutadania. 
ICV-EUiA va presentar Josep M. 
González com a candidat a alcal-
de. En nom de la coalició, Alba 
de Lamo va dir que, en les dar-
reres eleccions, “els ciutadans 
han expressat una voluntat de 
canvi que hauria de traduir-se 
en un govern que compti amb 
l’opinió dels ciutadans i de la 
resta de forces”. El portaveu de 
CiU, Joan Maresma, va apuntar 
que en els pròxims quatre anys el 
govern ha de fi nalitzar els grans 
projectes que ara estan en marxa 
i que es comprometia a garantir 
un govern estable. El convergent 
va defensar el fet que el seu grup 
donés suport a la llista més vo-
tada perquè “és la voluntat que 
hem expressat en altres instituci-
ons, com al Parlament, i no po-
dem canviar el nostre discurs”. 
L’opció del PPC va ser Eva García, 
qui va dir que Montcada necessita 

una persona amb “capacitat de 
lideratge” al front del govern i 
va expressar que “el PSC hauria 
d’haver governat amb mino-
ria perquè això permet fer-ho 
des de la moderació i tenint en 
compte l’oposició”. Esquerra 
va donar suport a la candidata 
Marta Aguilar, qui va actuar com 
a portaveu. La regidora es va 
comprometre a fer una oposició 
“constructiva però dura quan 
calgui”, i creu que Montcada 
hauria de ser un municipi inte-
grador, emprenedor i que generi 
seguretat i tranquil·litat. 
La sessió va fi nalitzar amb el 
Cant dels segadors. A la Sala 
de Plens hi havia una cinquan-
tena de persones i altres 30 van 
poder seguir la sessió a través 
d’un circuit tancat de televisió. 
Montcada Ràdio va emetre un 
programa especial que es pot 
sentir íntegrament al web www.
montcadaradio.com. 

Arrizabalaga rep la vara com a alcalde per tercera vegada consecutiva de mans del regidor de més edat, Teodoro García, del PPC | SANTI ROMERO

L’alcalde va anunciar 
que, entre les fi tes del 
nou govern, hi ha la 
de crear la fi gura del 
Defensor del Ciutadà

Silvia Díaz | Montcada

l’apunt

Cinc grups polítics representats en el Ple

El Ple continua tenint representació dels 
cinc grups polítics que hi va haver durant 
l’anterior mandat: PSC, ICV-EUiA, CiU, 
PPC i Esquerra. La principal diferència és 
que, en aquesta ocasió, el govern està for-
mat per 13 regidors en comptes de 18, 
quedant en l’oposició 4 d’ICV-EUiA –abans 
en el govern–, 2 del PPC i 2 d’Esquerra. 
El nou executiu ha expressat la voluntat de 
dotar l’oposició de més recursos i mitjans 

econòmics i de crear la fi gura del cap de 
la mateixa que correspondria al portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González. A la foto-
grafi a apareixen l’alcalde, al centre, envol-
tat dels portaveus de cada grup. D’esquer-
ra a dreta Eva García (PPC), González, Joan 
Maresma (CiU) i Marta Aguilar (Esquerra). 
El portaveu del PSC serà el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Climent, qui pren el 
relleu de Carles Guijarro | PA

Arrizabalaga es compromet a promoure 
mecanismes de participació de la ciutadania

SANTI ROMERO
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Les obres al tram central de la 
C-17 ja  han començat. Es tracta 
dels treballs de major enverga-
dura de tot el procés de soter-
rament de la nacional, que està 
previst que durin 24 mesos. El 
trànsit que circulava per la part 
central de la carretera en direc-
ció a Granollers passa ara per un 
vial amb dos carrils habilitat al 
lateral de la carretera i el mateix 
passarà a principi de juliol amb 
el que va en sentit Barcelona. La 
mesura afecta el trànsit perquè la 
velocitat s’ha de reduir ja que els 
carrils són més estrets.
Del soterrament de la C-17 se’n 
fa càrrec el Departament de Polí-
tica Territorial. El director gene-
ral de Carreteres, Jordi Follia, ha 
reconegut que aquesta part del 
procés “comportarà molèsties 
als vianants i als conductors, 
però el resultat fi nal millorarà 
el trànsit i la seguretat”. Els tre-
balls estan pressupostats en 33,5 
milions d’euros.

Recorregut dels laterals. Els vehi-
cles que circulen per la C-17 en 
sentit Granollers es desvien des 
de mitjan juny a dos carrils, un 
cop passat el pont del riu Ripoll. 
La circulació en sentit Barcelona 
estava prevista que passés del 
tronc central als laterals la ma-
tinada de 5 al 6 de juliol. El nou 
lateral estarà situat al carrer Fer-
rer i Guàrdia. 

SOTERRAMENT DE LA C-17

Comença la fase que afecta el tronc 
central del vial en ambdós sentits
Els vehicles circularan a partir de juliol per dos vials habilitats als laterals, amb dos carrils de circulació cadascun

La Direcció General de Carreteres demana als conductors paciència i prudència mentre durin les obres |  SANTI ROMERO

Millores per
als vianants
als accessos
a Can Cuiàs

Els recursos dels CAPs 
han augmentat, segons el 
responsable del servei. PÀG. 6

El Punt obre portes tot i 
que falta adequar l’entorn 
del complex. PÀG. 7

>Notícies

El 25 de juny van començar les 
obres d’urbanització dels carrers 
Petúnies i Circumval·lació, a Can 
Cuiàs, amb l’objectiu de millorar 
l’accés principal al barri, especial-
ment per als vianants. L’actuació, 
que tindrà una durada aproxima-
da de quatre mesos, està destina-
da a ampliar les voreres del tram 
de carrer que va des de la sortida 
de l’estació de metro fi ns al centre 
comercial. A més, s’hi instal·larà 
mobiliari urbà nou, arbrat amb 
sistema de rec automàtic i es reno-
varà l’enllumenat, entre d’altres. 
Aprofi tant l’obra es crearà un 
camí d’accés des de l’estació de 
metro fi ns al polígon industrial. 
Mentre duri l’actuació, que té un 
import de 266.000 euros, es veu-
ran afectats els aparcaments | SD

Silvia Díaz | Redacció

Pas provisional a causa de 
les obres de la rotonda 
Les obres de construcció de la 
rotonda que regularà el trànsit 
de la carretera de la Roca (BV-
5001) amb el pont sobre el riu 
Besòs comencen al juliol una 
nova fase que obligarà als ve-
hicles a realitzar un desviament 
provisional en el sentit de la cir-
culació. Els cotxes que es dirigei-
xin a Sant Fost de Campsentelles 
o entrin a Montcada hauran de 

fer la rotonda provisional per la 
zona que s’ha guanyat a la mun-
tanya, mentre els que vagin di-
recció Santa Coloma circularan 
per un carril més estret a la zona 
que hi ha entre la carretera i el 
pont sobre el Besòs. La prepara-
ció de la nova fase de les obres 
provocarà que el 30 de juny hi 
hagi talls intermitents de trànsit. 
Durant aquest període, a la zona 
se circularà a 30 qm/h.  

Al mes de juliol 
s’asfaltarà 
el carrer 
Sant Jaume 
A partir del 3 de juliol, l’Ajunta-
ment procedirà a asfaltar el car-
rer Sant Jaume i la Baixada de 
Santa Engràcia, al centre. Men-
tre durin els treballs es canviarà 
el sentit de circulació del carrer 
Sant Sebastià. Les obres formen 
part del projecte d’arranjament 
del carrer Sant Jaume, que va co-
mençar a principi de juny, amb 
l’objectiu de millorar el paviment 
d’aquesta via, construir-hi una 
nova vorera i passos accessibles 
per a persones amb mobilitat re-
duïda | SD

CARRETERA DE LA ROCA

Redacció | Montcada

Vista de les obres |  SANTI ROMERO
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La posada en marxa al març del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) 
Les Indianes, a Pla d’en Coll, ha 
suposat una major dotació de re-
cursos sanitaris al municipi, però 
també una reestructuració dels 
efectius i el personal. El coordina-
dor dels dos CAP de Montcada i 
Reixac, Miquel Barbany, ha indi-
cat que actualment la plantilla to-
tal de metges d’atenció primària 
a Montcada està formada per 25 
persones, de les quals “4 tenen 
torn fi x de tarda al CAP de la 
plaça Lluís Companys”. 
Al CAP Les Indianes, els faculta-
tius fan el denominat torn lliscant, 
que signifi ca que cada metge atén 
uns dies al matí i altres a la tarda, 
però “sempre hi ha algun met-
ge a la tarda en aquest centre”, 
ha indicat Barbany, qui també 
ha recordat que la metgessa del 
dispensari de Can Sant Joan atén 
dues tardes a la setmana. 
Segons el coordinador, la percep-
ció que no hi ha metges a la tar-
da l’ha pogut provocar el fet que 
alguns professionals que abans 
atenien al CAP del centre han 
marxat a l’altre ambulatori i allà 
“uns dies donen servei al matí 
i altres a la tarda, potser quan 
un usuari necessita assistència 
no troba al seu metge perquè 
atén en un altre horari”. Bar-

bany també ha indicat que als 
dos ambulatoris hi ha servei de 
pediatria al matí i a la tarda.

Funcionament de Les Indianes. Bar-
bany ha reconegut que la posada 
en marxa del CAP Les Indianes 
va ser una mica accelerada perquè 
“teníem un problema molt greu 
d’espai i era molt necessari el 
trasllat”. Els canvis de metge es 
van fer de manera mecànica i “un 
ordinador no coneix les perso-
nes ni sap si els pacients estan 

vinculats a un professional des 
de fa temps”, ha indicat. En la 
mesura del possible, els usuaris 
han pogut tornar a l’anterior 
facultatiu, però no s’han accep-
tat els canvis de tothom perquè 
sinó “el nou centre hagués que-
dat buit”, ha dit el coordinador 
d’ambdós equipaments, alhora 
que ha anunciat que “pròxima-
ment hi haurà serveis d’especia-
listes a Montcada”, tot i que no 
ha especifi cat la data exacta. 
D’altra banda, Barbany ha expli-

cat que un dels problemes que li 
han expressat els usuaris té rela-
ció amb l’autobús que arriba al 
CAP Les Indianes, el 156. Els 
veïns de Terra Nostra han d’aga-
far dos autobusos per arribar al 
centre del Pla d’en Coll i triguen 
més a arribar-hi que abans, quan 
es desplaçaven  a la plaça Lluís 
Companys. Barbany ha dit que 
ja ha comunicat aquesta situació 
a l’Ajuntament perquè es faci el 
possible per millorar l’accessibili-
tat al nou centre mèdic.

Els responsables sanitaris asseguren 
que hi ha prou metges a Montcada  
Les queixes dels usuaris se centren especialment en la franja horària de la tarda al CAP de la plaça Lluís Companys

Silvia Díaz | Redacció

Alguns usuaris del CAP Les Indianes, a la imatge, han sol·licitat mantenir el metge de capçalera de l’altre ambulatori | SANTI ROMERO

SANITAT Subvenció per 
al Pla Local 
sobre drogues

La Diputació de Barcelona ha 
atorgat una subvenció de 15.000 
euros per al segon Pla Local sobre 
Drogodependències, corresponent 
al període 2006-2009, que ha ela-
borat la Regidoria de Salut Pú-
blica i Consum de l’Ajuntament, 
amb l’ajuda de les regidories 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Serveis Socials, Esports, Partici-
pació Ciutadana, el Servei de Pro-
moció Econòmica i la Policia Lo-
cal. En la seva confecció també  
han participat l’Equip d’Atenció 
Primària, la Policia Nacional, el 
Centre d’Atenció i Seguiment 
(CAS) de Sabadell i les farmàcies 
del municipi.

Fites a assolir. El Pla defi neix els 
objectius i accions a seguir en di-
ferents àmbits: l’educatiu, el fami-
liar, el comunitari, el del lleure, el 
servei de salut, el món laboral i 
els mitjans de comunicació. Entre 
els objectius marcats, es tracta de 
desenvolupar un programa de 
prevenció i reducció de riscos 
amb joves en possible situació 
d’exclusió social; incorporar nous 
mecanismes de captació i implica-
ció dels pares i mares, en especi-
al, els que tenen fi lls adolescents; 
mantenir el programa de reducció 
de riscos en espais d’oci nocturn i 
el de Seguretat Vial i Alcohol, així 
com desenvolupar campanyes 
de sensibilització per conèixer la 
realitat del consum de drogues al 
municipi i proporcionar informa-
ció rigorosa a persones consumi-
dores, entre altres. 

Pilar Abián | Redacció
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Els operadors comercials, el su-
permercat i quatre sales del cine-
ma del centre lúdic El Punt do-
nen servei a Montcada i Reixac 
des del 15 de juny passat. El 
complex situat a Mas Rampinyo, 
ubicat als antics terrenys del club 
Aismalibar, està encara en obres 
perquè queda pendent ajardinar 
els espais verds i adequar els 

accessos, a més de construir un 
hotel i un edifi ci d’ofi cines, ac-
tuació prevista per al proper mes 
de setembre. SECEM, l’empresa 
constructora, ha avançat que a 
fi nal de juliol estarà enllestida 
l’adequació dels vials dels quatre 
carrers de l’illa que forma l’equi-
pament. Mentrestant, els veïns 
hauran de coexistir amb les mo-
lèsties pròpies de l’obra, agreuja-

des per l’afl uència de públic al re-
cinte, ja que durant les primeres 
setmanes d’obertura el centre ha 
despertat força expectació entre 
els veïns i són molts els ciutadans 
que ja l’han visitat. 
La inauguració ofi cial del com-
plex no es farà fi ns que totes les 
obres no estiguin acabades i es 
preveu que això sigui després de 
les vacances d’estiu. 

El nou complex lúdic i comercial 
està en marxa des del 15 de juny
Les obres que envolten el recinte encara no estan acabades i s’allargaran fi ns a fi nal de juliol

Silvia Díaz | Redacció

Un operari treballa en l’adequació del vial d’accés al supermercat del centre comercial El Punt | SANTI ROMERO

MAS RAMPINYO
en 2 minuts...

> Ferit greu mentre practicava parapent
Un veí de Barcelona de 51 anys va resultar ferit greu el 20 de juny 
mentre practicava parapent a Mas Duran. Segons fonts policials, 
l’home va caure des d’una alçada de 20 metres i va sofrir una frac-
tura oberta al turmell i una lesió a l’esquena. Els fets van passar cap 
a les 20.15h. El ferit va ser traslladat en helicòpter a l’hospital de la 
Vall d’Hebron | PA

> Nou recurs en el cas de la nena Alba
La mare de l’Alba, Ana María CF, i el seu company sentimental 
van reiterar el 19 de juny, prestant declaració als jutjats, que no 
van maltractar la nena i van anunciar que recorreran l’auto que els 
manté a la presó per decisió del Jutjat número 6 de Cerdanyola. La 
mare de la nena, que presumptament va patir maltractaments al 
març del 2006 quan vivia a Can Sant Joan, va declarar davant del 
Jutjat i pocs minuts després ho va fer Francisco PE, la seva parella. 
La titular del Jutjat ha fi xat una fi ança d’1,5 milions d’euros per 
als acusats per les seqüeles que els suposats maltractaments han 
deixat sobre l’Alba. La nena pateix greus problemes de mobilitat 
i també té afectada la parla. D’altra banda, la titular del Jutjat ha 
arxivat la querella que la mare de l’Alba havia interposat contra la 
Direcció General d’Atenció a la Infància, en considerar que no hi ha 
motius per culpar la Generalitat sobre el maltractament de la nena, 
tal com assegurava Ana María CF | SD

> Licitat el tram Montcada-Mollet de la LAV
El Consell de Ministres va autoritzar el 22 de juny la construcció 
de quatre trams de la línia ferroviària d’Alta Velocitat (LAV), entre 
Barcelona i la frontera francesa, un dels quals és el que passarà 
per Montcada, la Llagosta i Mollet. Aquest traçat tindrà una longitud 
de 6,12 quilòmetres i té un pressupost de  51 milions d’euros. Per 
construir aquest tram serà necessari fer tres viaductes sobre tres 
rieres: Caldes, Seca i Gallecs. A més, en aquest traçat es faran els 
darrers 260 metres del denominat túnel de Montcada | SD
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El Grup de Medi Ambient de 
Montcada i Reixac Ecologistes 
en Acció s’ha mostrat crític amb 
l’informe sobre la viabilitat de fer 
servir fangs de depuradores per a 
la fabricació de ciment, encarregat 
per la Generalitat, i ha fet arribar les 
seves discrepàncies al govern català 
i a l’Ajuntament. L’ús de llots com a 
combustible és una possibilitat que 
s’ha plantejat a la cimentera Lafar-
ge i els ecologistes també diuen que 
l’executiu català “no pot eludir la 
seva responsabilitat” en l’impacte 
sobre la salut dels montcadencs per 
l’acumulació de contaminació que 
asseguren ha provocat la cimentera 
durant 90 anys.

Arguments. La Generalitat argu-
menta en l’informe que els llots 
secs són biomassa i, per tant, “les 
emissions que es produeixen en 
fer-les servir com a combustibles 
són neutres” a la vegada que indi-
ca que “les emissions de contami-
nants a l’atmosfera són indepen-
dents de l’ús exclusiu del coc de 

petroli o de la substitució parcial 
per llots secs”. Des del Grup de 
Medi Ambient puntualitzen que 
“són poques les depurades que 
s’abasteixin només de la xarxa 
de clavegueram sense aboca-
ments industrials” i, per tant, “els 
fangs resultants que es puguin fer 
servir en la combustió tindran 

elements perjudicials per a la 
salut”. Els ecologistes també con-
sideren que les mostres preses per 
la Generalitat “són insufi cients” i 
que si el que es pretén és substituir 
l’energia calorífi ca del coc de petro-
li, es podrien provar altres opcions 
“menys contaminants”, com el 
gas o les energies alternatives. 

 

El Grup de Medi Ambient, en contra 
de la crema de fang a les cimenteres
La Generalitat diu que fer servir aquest sistema com a combustible redueix les emissions de CO2

ECOLOGIA

Silvia Díaz | Redacció

Campanya per prevenir 
una plaga de l’insecte

Els veïns de Terra Nostra, Can 
Pomada i Can Sant Joan han re-
but en els darrers dies una car-
ta de l’Ajuntament en què se’ls 
demana la seva col·laboració 
per prevenir una propagació del 
mosquit tigre, en ser aquests sec-
tors on s’ha detectat una major 
presència de l’insecte. La carta 
l’acompanya un tríptic informa-
tiu del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat, en el que s’explica de mane-
ra acurada quines precaucions han 
de prendre els ciutadans per evitar 
que el mosquit proliferi.

Consells. El mosquit tigre es ca-
racteritza per tenir el cos i les 
pates a bandes blanques i medeix 
uns cinc milímetres. L’insecte es 
reprodueix en llocs on hi ha ai-
gua estancada, com els jardins 
amb plantes o herbes abundants. 
És per això que algunes de les 
recomanacions per evitar la seva 
proliferació són buidar regular-
ment o retirar qualsevol recipient 

de l’exterior que pugui acumular 
aigua –joguines, cendrers, gerros, 
galledes o pneumàtics–, evitar les 
acumulacions d’aigua en les zones 
de drenatge o canals de desguàs, 
cobrir els petits forats i depres-
sions del terreny que acumulin 
aigua i vigilar les basses petites, 
buidar-les setmanalment i cobrir-
les amb una tela mosquitera. 
A Montcada i Reixac, la presèn-
cia del mosquit tigre es va de-
tectar al 2005 i la Generalitat va 
confi rmar la seva presència l’any 
passat.

MOSQUIT TIGRE

L’Ajuntament ha enviat una carta a veïns d’alguns barris

Silvia Díaz | Redacció

l’apunt

El PPC demana informació sobre el foc a Lafarge

El PPC de Montcada va presentar 
a mitjan de juny una pregunta al 
Parlament de Catalunya per saber 
exactament què va passar el 6 de 
juny passat en l’incendi que es va 
originar a la cimentera Lafarge. 
L’empresa va explicar que el suc-
cés es va originar com a conse-
qüència de la caiguda de partícu-
les de clínquer sobre una part de 
la cinta transportadora. La porta-
veu de la formació, Eva García, ha 
indicat que l’objectiu de la pregun-
ta és “esbrinar quines van ser les 
causes que van provocar el foc a 
la fàbrica i quines han estat les 

conseqüències mediambientals i 
de salut derivades de l’incendi”. 
Paral·lelament, el PPC ha preguntat 
la Generalitat quines són les mesu-
res que ha adoptat per evitar acci-
dents similars en un futur. Segons 
García, en el cas de Lafarge, “el 
govern ha mostrat que no té pre-
vistes respostes immediates en ac-
cidents d’aquest tipus i els ciuta-
dans han de tenir alguna garantia 
que els permeti viure tranquils”. La 
portaveu popular ha indicat que les 
administracions haurien de treballar 
conjuntament per reduir els riscos 
que afecten als veïns | SD

Exemplar de mosquit tigre | ARXIU
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Els participants a la segona cam-
panya d’ús de compostadors, 
que coordinen el Servei de Medi 
Ambient de l’Ajuntament i l’En-
titat del Medi Ambient (EMA), 
han puntuat el desenvolupament 
de la mateixa amb un 8,8, se-
gons una enquesta efectuada per 
l’EMA, que ha fet la primera de 
les visites per comprovar l’estat 
del compost que una vintena de 
montcadencs està fent a casa. 
Els participants han hagut de va-
lorar el funcionament de l’aparell, 
l’atenció rebuda pels tècnics i les 
expectatives de futur que tenen en 
l’ús del compostador per transfor-
mar la matèria orgànica en adob. 
El cap de secció de prevenció de 
residus de l’EMA, Albert Torras, 
ha manifestat que la nota que han 
donat els veïns de Montcada a 
l’experiència “està per damunt 
de la mitjana d’altres municipis 
on es fa la mateixa campanya”. 

Procés. Segons les dades aportades 
per l’EMA, un 76% dels compos-

tadors visitats tenen el procés de 
producció força actiu, amb tem-
peratures superiores als 5 graus. 
Un 85% dels aparells tritura les 
restes que aboquen als compos-
tadors fi ns a unes mides bones i 
aquests valors, segons els tècnics, 
contrasten amb els de les visites 
anteriors, en què aquest procés 

encara no estava ben assumit. La 
campanya 2007 d’ús de compos-
tadors va començar a fi nal d’abril 
amb una xerrada informativa a la 
Casa de les Aigües i, d’aquí a uns 
mesos, es tornarà a fer una altra 
visita per comprovar el nivell del 
compost que estan elaborant els 
participants. 

Els usuaris puntuen amb nota alta 
la campanya dels compostadors 
La iniciativa la coordinen el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana

Silvia Díaz | Redacció

Montse Rodríguez, a la imatge, és una de les veïnes que participa en la campanya | EMA

MEDI AMBIENT
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TINENÇA D’ANIMALS

Els centres d’acollida estan saturats 
d’animals que esperen ser adoptats 
Es calcula que només un terç dels animals de companyia estan degudament censats i porten el xip identifi cador 

L’Ajuntament ha suspès momen-
tàniament el servei de recollida 
de gossos abandonats, ja que el 
Centre de recollida d’animals de 
Terrassa –on es deriven els que 
són trobats als carrers del muni-
cipi– està saturat i no admet més 
cans. Per aquest motiu, només 
s’hi portaran els gossos perillosos 
o que presentin símptomes de 
malaltia. La saturació de l’esmen-
tat centre està relacionada amb 
l’entrada en vigor el passat 1 de 
gener de la nova Llei de protecció 
que impedeix el sacrifi ci d’animals 
excepte per motius humanitaris i 
sanitaris i sempre sota supervisió 
veterinària. Si bé la norma va ser 
aprovada al 2003, a data d’avui 
els ajuntaments no disposen de 
prou recursos per fer front a la 

situació. A més, ara s’acosta un 
període especialment confl ictiu, 
ja que amb l’estiu augmenten 
substancialment els abandona-
ments de gossos i gats.  L’alcalde 
de Montcada i Reixac, César Ar-
rizabalaga (PSC), ha demanat per 
escrit una entrevista amb els res-
ponsables de la Direcció General 
de Medi Natural per exposar-los 
les difi cultats que té el municipi 
per fer-se responsable dels ani-
mals abandonats. De moment, 
però, la petició no ha obtingut 
resposta.

Problema endèmic. La tinença 
responsable d’animals encara 
continua sent una assignatura 

pendent a Catalunya i a Espanya 
en general. Es calcula que només 
una tercera part dels propietaris 
té el seu animal censat i amb xip, 
tot i que legalment hi ha l’obliga-
ció de fer-ho. “Culturalment no 
es té prou consciència del que 
representa tenir cura d’un ani-
mal i molts són adquirits sim-
plement com un objecte, això 
explica que la xifra d’abando-
naments sigui tan elevada”, 
argumenta el responsable tècnic 
del Centre d’Acollida de Terrassa, 
Juan Carlos San José. 
Quan un animal és trobat al car-
rer, les autoritats poden localitzar 
el seu propietari a través del xip 
d’identifi cació. En cas que no el 
porti, és molt difi cultós retornar 
l’animal a casa –suposant que 
s’hagi perdut–, o bé actuar contra 
el propietari per haver-lo abando-
nat, tal com preveu la Llei. 
A Montcada i Reixac el centre 
d’acollida de referència és el de 

Terrassa, un espai que sufraguen 
conjuntament la Diputació de 
Barcelona i els municipis de Ter-
rassa, Matadepera, Vacarisses, 
Polinyà, Rubí, Barberà, Rellinars 
i Montcada i Reixac. Cada mes 
el Consistori aporta per al man-
teniment del servei al voltant de 
4.000 euros, un cost al qual s’ha 
d’afegir el del servei de recollida 
d’animals abandonats al carrer, 
que fa una altra empresa. 
“Un cop els animals arriben 
aquí els desparasitem, els vacu-
nem i els posem el xip, en cas 
que no el duguin”, explica San 
José. Si passen 20 dies sense que 
cap persona reclami l’animal, ja 
es pot donar en adopció.
Malgrat els recursos que destinen 
els ajuntaments a la recollida i al 
manteniment d’animals abando-
nats, actualment gairebé el 90% 
dels centres de Catalunya estan 
saturats i no poden acceptar més 
admissions.

Els viatges de la 
gent gran continuen al 
setembre.  PÀG. 16

La Mostra de Turisme 
trasllada els joves a 
països exòtics.  PÀG. 19

La Llei no permet 
sacrifi car els 
animals sense 
el dictamen del 
veterinari

El Centre d’acollida de 
Terrassa té actualment 
cura de prop de 
150 animals, alguns 
recollits a Montcada

Pilar Abián | Terrassa

Juan Carlos San José amb un dels animals que hi ha al Centre d’Acollida de Terrassa a l’espera de ser adoptat | PILAR ABIÁN

l’apunt

A la recerca d’una família que els doni afecte
La majoria dels animals que hi ha 
al Centre d’acollida de Terrassa han 
estat abandonats però són aptes per 
ser adoptats i viure en un entorn fa-
miliar que els doni atenció i afecte. 
N’hi ha de totes les races i de tots els 
tamanys. A l’espera de trobar nous  
propietaris, viuen en gàbies –algu-
nes compartides– i només surten 
a passejar quan els voluntaris amb 
què compta el centre tenen temps 
per treure’ls. Allà reben aliments, són 
netejats i vigilats sanitàriament, però 
els falta l’atenció individual que ne-
cessiten.
Tots els animals que arriben a aquest 
equipament, sufragat per la Diputa-
ció i vuit municipis, són desparasi-
tats, vacunats, xipats i esterilitzats. 
Per poder-los adoptar, només cal pa-
gar  143,11 euros en concepte dels 
tractaments rebuts. Els interessats es 
poden adreçar al Centre d’acollida 
de Terrassa (Camí de Can Coniller, 

30 N-150 Km 15). El telèfon és el 
937 276 841 i l’horari d’atenció al 
públic és de dilluns a divendres, de 
9 a 14h i de 15 a 17h; dissabtes i 
diumenges, de 10 a 13h. Els nous 
propietaris els poden tenir durant 
15 dies a prova  | PA

PILAR ABIÁN

La Llei de protecció d’animals es-
tableix que està prohibit el sacrifi ci 
de gats i gossos a les instal·lacions 
per al manteniment d’animals de 
companyia i als nuclis zoològics, 
excepte per motius humanitaris 
i sanitaris però, de moment, hi 
ha un buit legal, ja que encara 
no s’ha defi nit cap reglament a 
seguir. Decidir quan un exemplar 
ha de ser sacrifi cat queda al criteri 
particular dels veterinaris. Men-
trestant, els centres d’acollida estan 
plens d’animals que, a causa de la 
saturació, no gaudeixen d’una bona 
qualitat de vida. Les gàbies s’han de 
compartir i això provoca baralles i 
un augment de l’agressivitat dels 
cans que, per instint de supervivèn-
cia, canvien de caràcter, el que fa que, 
cada dia que passa, sigui més difícil 
per a l’animal ser adoptat  | PA

Pilar Abián | Redacció
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LLEI DE DEPENDÈNCIA

Dos centenars de veïns dependents 
sol·liciten acollir-se a la normativa
Serveis Socials alerta que les avaluacions mèdiques que fa la Generalitat són gratuïtes i els funcionaris s’han d’acreditar

Més de 200 montcadencs han 
sol·licitat formalment benefi ciar-
se dels ajuts que marca la Llei de 
dependència recentment apro-
vada. En la primera fase del seu 
desplegament, la normativa inci-
dirà sobre les persones amb gran 
dependència, és a dir, que tenen 
diagnosticada una discapacitat su-
perior al 75%. De les sol·licituds 
rebudes a Serveis Socials de 
l’Ajuntament, 137 estan pendents 
de complimentar la documen-
tació requerida i 63 ja han estat 
trameses al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Genera-
litat de Catalunya. Els sol·licitants 
rebran en breu una trucada tele-
fònica per informar-los del dia i la 
persona que es traslladarà al seu 
domicili per avaluar mèdicament 
la petició d’ajut. 

Incidència. La Llei de dependència 
regula les condicions bàsiques per 
promoure l’atenció a les persones 
que no es poden valer per si soles, 
sota la premissa que cobrir les se-
ves necessitats és un dret universal. 
En la primera fase del seu desple-
gament la normativa incidirà sobre 
les persones que tenen diagnostica-
da una gran dependència com ara 
gent gran que no pot viure sola i 
requereix d’algú que els faci i els 
doni el menjar o els ajudi a prendre 

medicaments, o bé joves que patei-
xen una discapacitat i necessiten 
assistència constant per desenvolu-
par-se en la seva vida diària. 
“De moment hem rebut 200 
sol·licituds, una xifra elevada, 
tenint en compte que inicial-
ment només poden accedir als 
ajuts persones amb un elevat 
grau de dependència”, ha indi-
cat la cap tècnica de Serveis So-
cials, Anna Oliver. No obstant 
això, no vol dir que tothom que 

ho sol·liciti rebrà els ajuts, de-
pendrà de l’avaluació que faci el 
servei territorial del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la  
Generalitat. Els sol·licitants re-
bran una trucada per comunicar-
los quan i qui anirà al seu domici-
li per avaluar mèdicament la seva 
sol·licitud. Oliver ha alertat que 
el representant de l’administració 
s’haurà d’acreditar i no cobrarà 
res per l’examen ja que s’han do-
nat casos de frau. “Hi ha hagut 

denúncies de falsos inspectors 
que han cobrat per fer l’exa-
men mèdic que és totalment 
gratuït”, ha indicat la cap tècnica 
de Serveis Socials. 

Punts de tramitació. La sol·licitud 
per benefi ciar-se dels ajuts que 
marca la Llei de dependència es 
pot tramitar a través de la Regi-
doria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament –al carrer Dr. Buxó, 14–, 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana i 

dels CAP(s) de Salut.Un cop la 
Generalitat certifi qui el grau de 
discapacitat –tipifi cat en mode-
rat, sever i de gran dependència– 
el sol·licitant haurà de demanar 
hora d’entrevista amb la treba-
lladora social de referència a Ser-
veis Socials i aquesta farà un Pla 
d’atenció individual (PAI), infor-
mant-lo dels serveis i prestacions 
de dret i decidint conjuntament 
els que semblin més adients a 
cada situació. 

Pilar Abián | Redacció

Carme Soto, amb la seva mare, Guadalupe Rubio, qui s’encarrega d’atendre la fi lla i el marit, ambdós malalts dependents | LAURA GRAU

l’apunt

En primera persona

Carme Soto ha sol·licitat l’ajut com 
a dependent de tercer grau. Té he-
redoataxia cerebelosa, una malaltia 
degenerativa que també pateix el 
seu pare i és gràcies a l’atenció per-
sonalitzada de la mare, Guadalupe 
Rubio, que tots dos poden viure a 
casa. Actualment la família disposa 
del suport d’una treballadora familiar 
que va dues hores al dia –una per 
cada malalt–, de dilluns a divendres, 
a ajudar-los a llevar-se al matí i fer-
los la higiene personal. Pare i fi lla 
també compten amb llits articulats 
i ajuts tècnics que els ha facilitat 
Serveis Socials. A banda d’això, les 
prestacions econòmiques que re-
ben per part de l’adminitsració són 
paupèrrimes i amb prou feines su-
peren els 1.000 euros. 
Carme creu que la nova Llei no can-
viarà gaire la seva situació actual. 
“No estic excessivament informa-
da –explica– però crec que econò-
micament serà difícil cobrir les ne-
cessitats de tots els sol·licitants”. 
En el seu cas, opina que seria molt 
interessant poder gaudir d’un centre 
de nit, on poder anar a dormir, per 
tal que la seva mare pogués des-
cansar unes hores. Actualment el 
pare va a un centre de dia part del 
matí i de la tarda | PA
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L’Ajuntament obre el 2 de juliol 
el termini d’inscripcions per als 
viatges de la gent gran que es fa-
ran al setembre i a l’octubre. El 2 
de setembre viatjaran els interes-
sats a anar a Navarra; el 19 de 
setembre sortirà l’autocar cap a 
Almeria i el 18 d’octubre es farà 
el viatge a la Costa del Sol. Les 
primeres sortides van tenir lloc 
al juny i unes 120 persones, una 
quarantena per expedició, van 
visitar Galícia, Cantàbria i la Ser-
ralada de Cazorla. Els interessats 
s’han d’adreçar a l’Àrea Social 
de l’Ajuntament. El Consistori 
fi nancia el 25% del cost de les 
sortides, que són d’una setmana 
de durada en règim de pensió 
completa.

Valoracions. María Díaz, veïna de 
Montcada, va anar a Cantàbria i 
ha valorat positivament l’expe-
riència. “Jo viatjo amb l’Im-
serso, però aquesta sortida no 
l’oferien i vaig optar pels viat-
ges de l’Ajuntament. Tot està 

molt ben organitzat”, ha indicat 
aquesta veïna, a qui li ha agradat 
especialment Santander. Enrique-
ta Gómez ha visitat la Serralada 
de Cazorla i troba que l’organit-
zació “és molt correcta, perquè 
les activitats estaven adaptades 
a la gent gran, sempre teníem 
estona de descans”. Aquesta 
veïna també ha destacat que en 
totes les sortides els participants 
van anar acompanyats d’un guia 

local. Antoni Orihuela també ha 
anat a Andalusia i li ha impres-
sionat la importància del conreu 
de l’olivera i la indústria viníco-
la. “Fan servir tecnologia molt 
avançanda”, ha indicat aquest 
veí, qui també s’ha sorprès grata-
ment de la riquesa monumental 
de poblacions com Jaén, Úbeda i 
Baeza, que “no tenen el reconei-
xement que els faria justícia”, 
ha dit Orihuela. 

VIATGES DE LA GENT GRAN

Les sortides continuen al setembre 
amb tres noves destinacions 
Durant el mes de juny, 120 persones han anat a Galícia, Cantàbria i la Serralada de Cazorla

Silvia Díaz | Redacció

taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Se traspasa. Panadería degustación por 
12.000 euros. Bien situada i con clientela 
fija. Traspaso urgente por motivo de 
cambio de trabajo y de residencia. Tel. 
625 186 321.
Oferta laboral. Dinero extra desde casa, 
tiempo libre. No importa la edad ni la 
distancia. Tel. 935 646 634.
En venda. Màquina de cosir antiga de 
la marca Alfa. En perfecte estat, bon 
funcionament i bon preu. Preguntar per 
Helena. Tels. 935 641 405 i 647 690 597.
En venda. Honda Scoopy SH50 de color 
negre. 18.350 quilòmetres. Guardada 
sempre en aparcament. És de l’any 2000, 
amb revisió acabada de fer i amb els 
guants de regal. Preu: 900 euros. Tel. 639 
56 90 88.
Oferta laboral. Empresa del polígon la 
Ferreria busca un xofer que també faci 
feines de magatzem. Tel. 935 648 519 
(trucar de 8 a 15 h i preguntar per Carme).
Oferta laboral. Taller mecánico de Barberá  
necesita tornero con conocimientos de 
control numérico. Tel. 937 186 268.
Venta o alquiler. De plaza de parking 
para coche mediano. C. Bellavista. Precio 
19.200 euros. Tel 627 942 454.
Oferta laboral. Se precisa comercial de 

immobiliaria con experiencia para trabajar 
en Montcada Centro. Se ofrece contrato 
de seis meses. Tel. 935 752 119.
Oferta laboral. Se necesita ayudanta 
adelantada de peluquería para media 
jornada de lunes a viernes (tarde) y los 
sábados por la mañana. Con un mínimo 
de experiencia de dos años y que sepa 
corte y técnicas en color. Incorporación 
immediata. Tlf 935 758 279. Can Cuiàs.
En venta. Ático en Terra Nostra (Santa 
María), de 60 m2 + 35 m2 de terraza. 
Todo exterior. Calefacción a gas, aire 
acondicionado, amueblado, sólo 3 
vecinos. Precio: 249.420 euros. Teléfono: 
639 592 157 (preguntar por Maica). 
En venda. Noia veïna de Montcada i 
Reixac ven moto nova. Kymco 125 
cc, model Movie XL. Té menys d’un 
any i ha estat guardada sempre en 
aparcament. Preu: 1.200 euros, inclou 
casc integral i bagul. Tel. 650 07 13 00 
/ 639 93 78 93.
Busco trabajo. Como auxiliar clínica 
de gericultura. Con titulación oficial de 
la Generalitat de Catalunya. Experiencia 
de 12 años en residencias. También 
dispongo del carnet de manipuladora de 
alimentos. Teléfono 620 796 935.

l’apunt

Nou intercanvi d’experiències entre gent gran de Montcada i la Llacuna

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC) –ales-
hores, en funcions–, l’anterior 
regidora de Serveis Socials, Ana 
Rivas (PSC), i membres del Ca-
sal de la Gent Gran Casa de la 
Mina van viatjar el 15 de juny a 
la Llacuna (Anoia). L’objectiu de 
l’intercanvi era retornar la visita 
que el casal d’aquesta població 
va fer a Montcada al mes de 
maig. Els montcadencs van gau-
dir de dues visites –a un celler i 
una fàbrica tèxtil– i d’una canta-
da d’havaneres  | NS

Participants a la sortida a la Serralada de Cazorla davant la catedral de Jaén | ANTONI ORIHUELA

PREMSA AJUNTAMENT
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EDUCACIÓ

L’Ajuntament cedeix ofi cialment els 
terrenys per construir la nova escola
L’equipament s’ubicarà al carrer Joan Miró de Mas Duran i serà de dues línies

Silvia Díaz | Redacció

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
directora general de Patrimoni 
de la Generalitat, Immaculada 
Turu, van formalitzar el 18 de 
juny l’acord per a la cessió del 
terreny de Mas Duran on el go-
vern construirà un nou centre 
d’infantil i primària, que provi-
sionalment s’anomenarà CEIP 
Mas Rampinyo.

Centre de dues línies. El nou 
col·legi s’emplaçarà en un solar 
de 8.000 m2 situat al carrer Joan 
Miró, 13-15, disposarà de dues 
línies per curs i cobrirà principal-
ment les necessitats educatives 
dels residents al sector, on s’es-
tan construint 1.800 habitatges. 
El centre s’edifi carà amb tecno-
logia industrialitzada, modalitat 
que permet agilitzar el procés de 
construcció. La previsió és que 
l’escola es posi en marxa cara 
al curs 2008-2009. El 2 de maig 
passat, l’executiu català va fer 
ofi cial l’acceptació del terreny.

cicles formatius

La matrícula s’ha de formalitzar del 2 al 6 de juliol
Del 2 al 6 de juliol estarà obert 
el termini de matriculació per als 
cicles de grau mitjà i superior 
que ofereix l’IES La Ferreria. El 
centre imparteix formació de tres 
branques: informàtica, adminis-
trativa i sanitària. Els cicles de 
grau mitjà que es poden cursar 
a l’institut són gestió administra-
tiva, cures d’auxiliar d’infermeria 
i explotació de sistemes informà-
tics. Els cicles de grau superior 

són administració i fi nances, des-
envolupament d’aplicacions infor-
màtiques, pròtesis dental i dues 
novetats: higiene bucodental i do-
cumentació sanitària. Aquests dos 
cicles s’han incorporat enguany a 
l’oferta formativa perquè “són dues 
branques que actualment tenen 
molta sortida professional”, ha in-
dicat Sue Camaño, coordinadora 
dels cursos de la família sanitària 
de l’IES La Ferreria | SD

Turu, a l’esquerra, i Arrizabalaga a l’acte de cessió dels terrenys | PREMSA AJUNTAMENT 

16 alumnes 
de Montcada 
participen al 
Campus Ítaca
Silvia Díaz | Redacció

Fins al 5 de juliol, 8 alumnes de 
l’IES La Ferreria i altres 8 de 
l’IES La Ribera –tots de tercer 
d’ESO– participen a la quarta 
edició del Campus Ítaca, una 
iniciativa de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) que 
pretén estimular els joves a conti-
nuar estudiant després d’acabar 
l’ESO, a través d’activitats lúdi-
ques i culturals. L’Ajuntament 
de Montcada i Reixac col·labora 
amb 2.400 euros en la iniciativa, 
per contribuir a sufragar la parti-
cipació dels estudiants locals.

Activitats. Un cop al Campus 
els joves fan activitats lúdiques, 
culturals i esportives –a les instal-
lacions de l’UAB–que serveixen 
per aprendre i potenciar les seves 
habilitats. 
La jornada comença a les 9h 
amb una refl exió i un debat entre 
alumnes i tècnics sobre com s’es-
tà desenvolupant el programa a 
diari. Entre d’altres, el Campus 
ofereix tallers de lectura, d’infor-
màtica, jocs de matemàtiques i 
arqueologia. Saltant a la corda al Casal de la Mina | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Redacció

La gent gran que ha participat en 
l’edició 2007 de l’activitat “Ca-
laix de records” rebrà un home-
natge de part de l’Ajuntament el 
6 de juliol, a les 12.30h. Aquesta 
iniciativa l’organitza la Regido-
ria d’Educació i compta amb el 
suport dels dos casals de gent 
gran de Montcada i Reixac. Els 
avis ensenyen als infants de pri-
mària jocs amb els que ells gau-
dien quan eren petits, com saltar 
a la comba, la baldufa o carreres 
de sacs, entre d’altres.

Reconeixement 
als monitors
del ‘Calaix de 
records’ 2007
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COMUNICACIÓ 

Montcada Ràdio clou la temporada 
i inicia la programació d’estiu 
La ràdio ha comptat enguany amb la participació de més de seixanta col·laboradors

L’emissora municipal Montcada 
Ràdio (104.6fm) va tancar la 
temporada 2006-07 el 20 de juny 
amb una festa per a tots els col-
laboradors a la sala de cursos 
de l’Ajuntament. Tres dies més 
tard va acabar la programació 
d’aquesta campanya, un any es-
pecial per a  Montcada Ràdio 
perquè ha coincidit amb la cele-
bració del seu 20è aniversari. 
A partir de juliol s’obre el termi-
ni perquè els interessats a fer un 
programa la temporada vinent 
puguin presentar les seves pro-
postes. Enguany han participat 
uns 60 col·laboradors dividits en 
una vintena de programes.

Festa. Els membres del programa 
Get Back, amb la col·laboració 
de Montcada Ràdio, organitzen 
el 30 de juny la popular Festa Get 
Back amb la millor música dels 
70 i 80. La celebració es farà a la 
discoteca Cactus (Major, 100) a 
partir de les 23h.

El comiat per als col·laboradors de l’emissora va tenir lloc a l’Ajuntament | SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez | Redacció La Sala Jove, el grup de batukada 
i el projecte esportiu són els tres 
eixos dels programes de dinamit-
zació social en el que participen 
prop de cent joves de la Ribera 
d’entre 10 i 18 anys. La iniciativa 
s’emmarca en el Pla Integral del 
barri i va començar fa mig any. 
L’educadora social que coordina 
el projecte, Núria Rochina, creu 
que és un èxit que la meitat dels 
joves del barri participi en el 
projecte “per assolir la cohesió 
social i la implicació dels joves 
en la millora del barri”. L’edu-

cadora treballa amb els joves en 
grup però hi ha alguns cassos en 
què es fa necessària una atenció 
personalitzada. En aquest espai 
conviuen adolescents de dife-
rents procedències, com també 
passa a l’equip de futbol sala que 
s’ha creat al barri. A través de 
l’esport es pretén que els joves 
adquireixin els valors de bona 
convivència, respecte i respon-
sabilitat. El 16 de juny passat, 
l’equip va organitzar un torneig 
de fi nal de temporada a la pista 
municipal coberta. El projecte es-
portiu es reprendrà al setembre.  

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

Un centenar de joves 
participa als plans socials
Els adolescents fan esport, tallers grupals i activitats culturals

Un grup de joves del barri fent treballs al Centre Cívic | PREMSA AJUNTAMENT

Silvia Díaz | Redacció

El web ofereix els millors vídeos de la Festa Major

El web de Montcada Ràdio, www.montcadaradio.com ofereix a tots 
els visitants vídeos de la Festa Major de Montcada 2007. La oferta 
inclou imatges d’esports, activitats culturals, musicals, lúdiques, així 
com l’ambient festiu i alegre que es va viure a Montcada dels dies 1 
al 4 de juny. Tots els vídeos estan penjats a la secció de Vídeos a la 
carta i es poden veure de forma gratuïta sense haver d’instal·lar cap 
programa especial | NS

www.montcadaradio.com
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MOSTRA DE TURISME

El turisme sostenible, una alternativa 
de vacances solidàries i ecològiques
L’Espai Jove Can Tauler va inaugurar el 22 de juny la Mostra de Turisme Juvenil 2007

La Regidoria d’Infància i Joven-
tut va inaugurar el 22 de juny a 
l’Espai Jove Can Tauler la Mostra 
de Turisme Juvenil, que es podrà 
visitar fi ns al 22 de juliol. A la inau-
guració del saló es va atorgar el pre-
mi al guanyador del I Concurs de 
Cartells, Pere Mercader. D’altra 
banda, el grup TEA345 va fer 
un cercavila pel carrer Major i 
es va presentar un dels principals 
atractius de la Mostra,  l’exposi-
ció “Turisme sostenible i solida-
ri”. Aquesta alternativa permet 
realitzar unes vacances més eco-
lògiques i solidàries. “Aplicar els 
coneixements que hem après 
previament al viatge és una 
forma voluntària d’ensenyar 

les nostres tècniques i cooperar 
amb el tercer món” ha dit la re-
gidora d’Infància i Joventut, Eva 
Gonzalo (PSC).  

Oferta. D’altra banda, l’Espai 
Jove Can Tauler oferirà fi ns al 
22 de juliol tot tipus d’activitats 
i exposicions entorn els viatges i 
les vacances. Pel que fa a les mos-
tres, la Fundació Akwaba presen-
ta  “Ni blanc ni negre” del 2 al 12 
de juliol, una mostra contra el ra-
cisme. L’artista Angie Hernández 
presentarà del 13 al 22 de juliol 
una exposició sobre els camps de 
concentració alemanys, amb el 
nom “Berlín i el camp de concen-
tració Sachsenhausen”. 
Pel que fa a les activitats, hi ha 

un curs d’anglès útil per aprende 
a defensar-se en situacions quo-
tidianes dins d’un viatge, un curs 
de cultura àrab i activitats diver-
ses com danses de Bollywood, 
tallers de cuina índia i jocs del 
mon, entre d’altres. La Mostra fi -
nalitzarà el 22 de juliol però l’ac-
te de cloenda serà el 20, amb un 
concert de grups locals.

El guanyador del concurs de cartells, Pere Mercader, segon per la dreta, amb la regidora Gonzalo i tècnics d’Infància i Joventut | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez  | Montcada

L’èxit de participació que van 
tenir l’any passat les visites a la 
Casa de les Aigües –al recinte 
del Parc de les Aigües– ha fet 
que el Servei de Medi Ambient 
torni a programar-les aquest es-
tiu, dins les activitats de natura 
que s’inclouen al programa d’es-
tiu que organitza l’Ajuntament. 
La primera jornada va fer-se 
lloc el 20 de juny i va tenir molt 
bona acollida. El tècnic de Medi 
Ambient, Claudio Marcos, va 
ser l’encarregat de fer l’itinerari 
i es va mostrar molt satisfet per 
l’afl uència de públic: “Enguany 
hem tornat a omplir les places 
que ofertem. Sabem que 50 
són poques però es fa així per 
facilitar el recorregut als visi-
tants”. Les visites guiades tenen 
com a objectiu que els ciutadans 

descobreixin un equipament 
que durant molts anys ha estat 
tancat. L’altra jornada de portes 
obertes tindrà lloc el 18 de juli-
ol. Els interessats a participar-hi 
han de fer inscripció prèvia a la 
Casa de les Aigües (935 751 067) 
o al Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament (935 726 474).  

Més activitats de natura. El 29 
de juny està prevista una passe-
jada nocturna (22h) per conèixer 
la Serra de Na Joana, al bosc de 
Collserola, de dues hores de du-
rada. El 12 de juliol tindrà lloc 
una sortida crepuscular pel Be-
sòs, amb l’objectiu que els parti-
cipants observin i identifi quin la 
fauna que es desperta cap al ves-
pre. D’altra banda, s’ha ajornat 
fi ns a nou avís la sortida al Turó 
de Montcada prevista al juliol. 

PROGRAMA DE NATURA

Bona acollida de la visita 
a la Casa de les Aigües  
Les activitats continuen amb una sortida a Collserola i al riu Besòs

Els participants a la primera visita a la Casa de les Aigües, a la Sala de pous | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada

Camps de treball

Montcada acollirà entre els dies 
15 i 27 de juliol un camp de tre-
ball al Parc de la Serralada de 
Marina, en el qual se senyalitza-
ran senders i recorreguts d’in-
terès natural. Les inscripcions 
s’han de fer a Can Tauler i el 
preu és de 295 euros | NS 
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GRUP DE DONES DE CAN CUIÀS

El col·lectiu celebra el seu quinzè 
aniversari i estrena nou logotip
El disseny el va fer l’artista montcadenc Joan Capella al 1997 però mai no s’havia utilitzat

“Una munió de dones, treba-
llant i lluitant”. Així és com veia 
el pintor Joan Capella el Grup 
de Dones de Can Cuiàs quan 
va fer el disseny del logotip del 
col·lectiu fa 10 anys. Per diverses 
raons, el dibuix fi nalment no es 
va utilitzar com a emblema i, ara, 
amb motiu del quinzè aniversari 
de l’associació, la junta ha decidit 
recuperar-lo. 
La presentació pública del logotip 
es va fer el 14 de juny al Centre 
Cívic del barri amb la presència 
del responsable de la Fundació 
Joan Capella, Jorge Gómez, la re-
gidora de Cultura, Amèlia Mor-
ral (CiU), i Pilar Quintana, vídua 
de l’artista, mort el 2005. En un 

gest d’absoluta generositat, tan 
habitual en ell, el pintor Joan Ca-
pella va obsequiar el grup amb 
un dibuix del que ell considerava 
representava l’entitat: un grup 
de dones unit en la lluita per la 
igualtat. El dibuix el va conservar 
una de les fundadores del col-
lectiu i presidenta actual, Carolina 
Izquierdo. 

Novetats. El logotip dissenyat per 
Capella era fet de tinta sobre pa-
per i no tenia color. Amb motiu 
de la seva recuperació, s’han afe-
git quatre colors: el lila, perquè 
era una de les tonalitats preferi-
des de l’autor i com a símbol del 
feminisme; el verd i el groc, en 
referència a l’antic nom de gines-

ta i el vermell, per la seva vessant 
reivindicativa. Ho va explicar 
Izquierdo, qui va recordar amb 
emoció la sensibilitat de l’artis-
ta, que va dibuixar un grup de 
dones unides i treballant, “per-
què així em va dir ell que ens 
veia”. Gómez va destacar que el 
pintor era una “entitat cultural 
en si mateix, disposat sempre 
a col·laborar amb institucions 
públiques o privades i entitats 
que puguessin benefi ciar la 
vida cultural de Montcada”. 
La presentació del logotip va ser 
l’acte central del 15è aniversari 
que clourà el 30 de juny amb l’es-
trena d’una obra de teatre, a càr-
rec del grup Sayuc, i un sopar de 
germanor al parc del Turó Blau.

La presidenta del Grup de Dones de Can Cuiàs, Carolina Izquierdo, amb el responsable de la Fundació Joan Capella, Jorge Gómez | LAURA GRAU

Laura Grau | Can Cuiàs
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FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA

80.000 persones donen suport a la ILP 
per millorar l’atenció dels afectats
La secció local de l’ACAF participa en la recollida de signatures i ha aconseguit més de 3.000

La comissió promotora de la Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) 
per una nova llei per a l’atenció 
de la fi bromiàlgia i la síndrome 
de fatiga crònica a Catalunya ha 
lliurat 80.000 signatures a l’Insti-
tut Català d’Estadística (Idescat), 
perquè les validi i avanci la tra-
mitació del text al Parlament de 
Catalunya. En aquesta iniciativa 
participa la secció local de l’Asso-
ciació Catalana de Fibromiàlgia 
i Fatiga Crònica (ACAF), que 
a Montcada i Reixac ha recollit 
més de 3.000 signatures. La co-
ordinadora local, Reyes Martín, 
ha valorat molt positivament el 
suport rebut dels veïns del mu-
nicipi. 

Objectius. La captació de fi rmes 
va començar a l’abril passat i 
la intenció dels promotors era 
recollir 50.000 signatures, una 
xifra que s’ha superat amb es-
creix. En el moment de tancar 
aquesta edició la campanya era 
a punt d’acabar i els promotors 

esperaven arribar a les 100.000 
rúbriques. 
L’objectiu de l’ILP és millorar 
l’atenció de les persones que pa-
teixen aquestes malalties, crear 
unitats especialitzades, reconèi-
xer la incapacitat laboral i reduir 
les llistes d’espera. Actualment, 
el metge que atén aquests casos 
és el de capçalera, un fet amb el 
que les associacions d’afectats es-

tan en contra en considerar que 
l’atenció primària no pot emetre 
un diagnòstic acurat. Es planteja 
reduir a 90 dies les llistes d’espe-
ra  –actualment de 2 a 3 anys als 
hospitals de referència– es garan-
teixi la formació adequada per 
als professionals mèdics i l’accés 
a ajuts econòmics per aquelles 
persones malaltes i sense possibi-
litat de treballar.  

Silvia Díaz  | Redacció

La Casa de la Vila va acollir el 
passat 19 de juny una xerrada 
sobre la violència armamentísti-
ca. El col·loqui, sota el nom de 
“La violència que acceptem”, 
s’emmarcava dins del programa 
“Gaudeix i Coopera”. La confe-
rència va ser a càrrec del respon-
sable de l’Àrea de Projectes de 
la Fundació per la Pau, Eugeni 
Barquero. El ponent va explicar 
que la conferència englobava des 
de la violència més gran a la més 

petita, “Per violència entenem 
des del bulling, al moobing, 
passant per la violència gènere 
fi ns a les guerres”. Segons Bar-
quero, “un dels paranys de la 
societat actual és que ens hem 
acostumat a veure aquest tipus 
d’imatges i hem de començar 
a qüestionar-nos si això ha de 
canviar”. La Fundació per la 
Pau és una ONG creada al 1983 
que té per fi nalitat la instauració 
progressiva d’una cultura de la 
pau.

COOPERACIÓ

Xerrada sobre violència, 
a la Casa de la Vila 
El col·loqui s’emmarca dins del programa ‘Gaudeix i Coopera’

Eugeni Barquero, de Fundació per la Pau, a la xerrada a la Casa de la Vila | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada

relleu directiu

Federico Mora és el nou president d’Afi mir

L’Associació de Fibromiàlgia de 
Montcada i Reixac (Afi mir) ha re-
novat la seva junta. L’entitat la pre-
sideix actualment Federico Mora, 
en substitució de Maria Pujolà. 
Per donar a conèixer la composi-
ció de la nova direcció i amb motiu 
del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, 
l’entitat va instal·lar una parada al 
carrer Major –a la imatge– amb 
informació sobre els serveis que 
n’ofereix, per conscienciar sobre 
la malaltia i també recollir fons per 
donar suport als afectats | SD

LAURA GRAU
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en 2 minuts...

> Tallers d’estiu a Can Sant Joan
La Regidoria de Serveis Socials organitza activitats obertes aquest 
estiu, vinculades al casal infantil que va posar en marxa a fi nal de 
l’any passat al barri. Les propostes començaran el dia 6, amb una 
activitat que rep el nom de “Roda de jocs”, que es desenvoluparà 
al carrer Reixagó. El 13 de juliol tindrà lloc “El tren del reciclatge”, 
un taller de pintura amb materials reutilitzables. L’últim acte serà a 
la pista coberta del CEIP El Viver i consisteix a fer jocs d’aigua. Totes 
les activitats començaran a les 17.30h | SD

> Noves propostes al ‘Gaudeix i coopera’
Les regidories d’Integració Social i Drets Civils i de Cooperació conti-
nuaran organitzant actes en el marc del programa “Gaudeix i coope-
ra” durant les pròximes setmanes. El 29 de juny, al Centre Cívic Can 
Cuiàs, tindrà lloc l’espectacle Diners per a tothom (17h), que inclou 
també un taller de teatre. El 2 de juliol, la Lliga dels Drets dels Pobles 
oferirà una xerrada sobre les dones de la Mediterrània al Centre Cívic 
La Ribera (18h), que es repetirà els dies 4 i 6. Finalment, el 13 de 
juliol es farà un taller-concert al Gran Casino de Terra Nostra, amb 
el nom Quant val una vida?, a càrrec de la companyia Fargo, a les 
19.30h | SD

Junta Local AECC

> Gent que es mou

L’AECC estrena seu a Montcada
La delegació local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer té un espai a la Casa de la Vila

La delegació local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer (AECC) 
ja compta amb seu a Montcada i 
Reixac. L’Ajuntament li ha cedit un 
espai de la Casa de la Vila on l’entitat 
pot treballar i atendre el públic els di-
jous de 17 a 18h. La secció local va 
presentar el passat 13 de juny el nou 
servei en el marc d’una conferència 
que va organitzar amb el doctor Jordi 
Marruecos, oncòleg de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona. La xerrada s’oferia 
amb motiu del Dia Mundial del Me-
lanoma, que ofi cialment és el 12 de 
juny. A l’acte també van assitir la re-
gidora Eva Gonzalo (PSC) –anterior 
titular de Salut Pública i Consum– i la 
presidenta de la Junta Provincial de 
Barcelona, Dolores de Oya.

Molta experiència. L’AECC treballa 
a Montcada i Reixac des de fa més 
de 25 anys, estretament vinculada 
a la seu de Barcelona. Per poder 
oferir més serveis, conferències i fer 
campanyes de conscienciació ciuta-
dana, l’entitat va sol·licitar un espai 

a l’Ajuntament, on poder organitzar 
actes i visites d’afectats. 
L’objectiu de l’AECC local és arribar 
a ser una referència en matèria de 
prevenció del càncer i en un punt 
d’informació no només les perso-
nes afectades sinó per a la resta de 
la població. La Junta de Montcada i 
Reixac de l’AECC la presideix Pepita 

Mañosa, la vicepresidenta és Pepita 
Gil i la secretària, M. Teresa Galán. 
Les quatre vocals són Angelina Mar-
qués, Pepita Font, Mari Moyano i 
Anna Pujals.

L’AECC local va presentar la nova seu i va oferir una conferència el 13 de juny | NÚRIA SÁNCHEZ

  més informació
   Dijous de 17 a 18h, 
    Casa de la Vila

Núria Sánchez | Montcada

> Activitats als centres cívics
Els centres cívics i altres entitats i equipaments de Montcada ja han 
posat en marxa les activitats d’estiu, que s’inclouen al programa de 
l’Ajuntament. A Terra Nostra, l’AV del barri organitza el 29 de juny 
la festa de fi  de curs dels tallers de ball i el Grup de Dones conti-
nua amb les trobades culinàries. Al Centre Cívic Can Cuiàs ja ha 
començat la ludoteca, a càrrec de l’Esplai del barri, i l’11 de juliol 
hi haurà un taller de malabars, activitat que també es farà el dia 
12 de juliol al Centre Cívic La Ribera. Aquest espai acollirà el 5 de 
juliol un taller de graffi tis i el 18 de juliol, una discomòbil. El Casal 
Infantil i Juvenil de la Ribera organitza l’11 de juliol un taller amb 
jocs gegants, al Parc de les Aigües. D’altra banda, l’Espai Jove Can 
Tauler ofereix el dia 7 una jornada de rol en viu ambientada en el 
segle XVI espanyol  | SD
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>La bústia del lector >Editorial
Nova Llei de 
dependència
Des de mitjan de maig les 
persones que, per problemes 
de salut, no poden viure so-
les ja poden tramitar acollir-
se a la Llei de dependència. 
A Montcada i Reixac ho han 
fet 200 persones, una xifra 
elevada tenint en compte que 
ara només es benefi ciaran de 
la norma els casos conside-
rats de tercer grau, és a dir, els 
molts dependents. Segurament 
no tots els sol·licitants compli-
ran amb els requisits exigits i 
hauran d’esperar que la Llei es 
desplegui fi ns arribar a cobrir els 
casos que hi ha en un grau més 
moderat.
Si bé el govern ha presentat 
la normativa com un gran pas 
endavant per ajudar les per-
sones discapacitades, el cert 
és que també hi ha veus crí-
tiques al respecte. Els malalts 
que avui dia ja reben ajuts de 
les administracions –alguns 
des dels Serveis Socials dels 
ajuntaments– dubten que hi 
hagi canvis substancials en 
les prestacions que tenen. Des 
d’un punt de vista econòmic 
els ajuts que es plantegen, 
si bé representen un elevat 
dispendi per a les arques pú-
bliques, no satisfan ni les ne-
cessitats ni les expectatives de 
molts usuaris que voldrien poder 
cobrir amb la seva paga el cost 
d’un assistent personal evitant 
així una dependència directa 
de la família que implica, en la 
majoria dels casos, una dedica-
ció gairebé exclusiva. 
Caldrà esperar per veure com 
es va desplegant la Llei i si arriba 
finalment a facilitar la vida de les 
persones que depenen necessà-
riament dels altres per desenvo-
lupar-se en la seva vida  diària.
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el click

Enllumenat elèctric del segle passat 

No sé si les companyies de sub-
ministrament elèctric i el mateix 
Ajuntament són conscients de 
les situacions en què es troba la 
xarxa de l’enllumenat en la ma-
joria de carrers del municipi. És 
inconcebible que en ple segle 
XXI encara estiguem en aques-
tes condicions al mateix centre 
de la localitat.

C.M.  |  MONTCADA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Fa dies que als carrers de Terra Nostra els imbornals estan plens de 
fulles d’arbres que taponen les clavegueres i provoquen males olors. 
En cas de pluja, dubto que es puguin empassar l’aigua. Tenen previst 
netejar-les?
Ángeles Garcia | Terra Nostra

L’Ajuntament té formalitzat un contracte amb una empresa per tal que 
executi aquest tipus de neteges. El servei no té establerta una perio-
dicitat concreta, sinó que es presta puntualment quan es detecta 
una anomalia com la que vostè ens posa de manifest. A hores 
d’ara, l’empresa ja ha estat avisada d’aquesta incidència, amb la fi nali-
tat que procedeixi a la neteja dels imbornals | Albert Barenys. Director 
de l’Àrea Territorial

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

Logopèdia 
Estic contenta... tenim per fi  un 
nou servei gratuït del CatSalut a 
Montcada: logopèdia per a nens i 
adults, situat en el Centre de Rehabi-
litació del carrer Lleida nº 50-52. Que 
bé! Els nostres fi lls i tots els afectats 
per algun tipus de trastorn del parla 
(afonia, laringitis, quequesa, etc ) ja 
no hauran de desplaçar-se fora de la 
nostra localitat per rebre l’atenció ne-
cessària per pal·liar o guarir aquests 
trastorns. 
Em vaig assabentar del servei per 
casualitat, pel boca a boca. Ràpida-
ment, vaig concertar una visita per a 
la meva fi lla Laura amb el seu pedia-
tra, el qual em va confi rmar el servei 
i em va derivar a través de la perti-
nent sol·licitud per a ser atesa. Com 
jo suposava i em va confi rmar l’es-
pecialista, a Laura li aniria bé tenir 
algunes sessions de logopèdia, però 
lamentablement, com també se’m va 
informar, no podrà fer aquestes  ses-
sions a Montcada, tot i tenir un cen-
tre, perquè no s’han rebut prou de-
mandes i, per tant, no es poden crear 
els grups necessaris. Si en breu, és a 
dir, si per al setembre no es reben les 
sol·licituds necessàries, unes 80, no 
es consolidarà en el nostre municipi 
aquest servei i tornarem a estar sense 
logopeda.
Em pregunto si a Montcada no hi ha, 
per desgràcia, població necessària 
per a cobrir de sobres les demandes 
que m’argumentava l’especialista. On 
estan els nens derivats a altres locali-
tats? On s’atén les persones afl igides 
de problemes vocals? És possible que 
a Montcada existeixin menys de 80 
persones amb trastorns de la parla? 
Impossible de creure!!! Vull pensar 
que és per falta d’informació i de pura 
burocràcia que no s’hagi fet pública 
l’existència d’aquest nou centre. Per 
això els nens i adults que siguin ate-
sos fora de la nostra localitat o qui 
sospiti que pot necessitar un logope-

da, s’ha d’adreçar al seu metge de 
capçalera, en el cas dels adults, o al 
pediatra, si són nens, perquè siguin 
derivats a aquest nou centre del car-
rer Lleida.
És lamentable pensar que per falta 
de divulgació i per falta de pacients 
derivats aquest nou servei de salut 
pública que pot aportar una molt im-
portant millora en la qualitat d’aten-
ció a moltes famílies del municipi, 
deixi d’actuar. 
Pel bé de la nostra localitat, pel bé de 
molts nens, pel bé de tots els afec-
tats, no podem ni hem de consentir 
que desaparegui el servei de logopè-
dia a Montcada. 

Ana Ballesta i set signatures més 
Montcada

No ho entenc
Any rere any, quan arriba l’estiu es 
repeteix la mateixa història, les ma-
teixes molèsties i la inoperància per 
part dels tècnics en jardineria del 
nostre Ajuntament en el tractament 
de l’arbrat de l’av. Catalunya de Mas 
Rampinyo. Remarco el barri, per si els 
tècnics tenen algun dubte, a l’hora de 
situar-se a Montcada. Per a d’altres, 
és on resideix el nostre alcalde.
Som un barri que, pel nostre tarannà, 
no ens queixem i no denunciem les 
molèsties que estem suportant, però 
crec que ja s’està arribant als límits 
que fan vessar el got de la paciència. 
Em permeto la gentilesa de convi-
dar els veïns i tècnics de Montcada 
a venir a Mas Rampinyo, aparcar el 
seu vehicle sota qualsevol dels arbres 
i fer la xerradeta a l’ombra. Perquè 
no tingueu cap sorpresa, us informo 
que sortireu amb la roba tacada, les 
sabates enganxoses i el cotxe fet un 
cromo, tot això gràcies als nostres 
arbres.
Però tingueu amb compte que, si 
opteu per venir al vespre, podeu ser 
obsequiats amb una fumigació des-

controlada i inesperada a càrrec d’un 
vehicle que, des del mig del carrer, 
ruixa a tort i a dret. 
Em sap molt greu per tots aquells que 
ens vulgueu visitar no poder informar-
vos de quan es realitzen las fumiga-
cions, perquè ni els propis veïns de 
l’av. Catalunya n’estem assabentats. 
Ho sabem quan ens agafa d’imprevist 
la ruixada al carrer o quan ens entra 
dins de casa o bé ens trobem al matí 
següent el cotxe enganxós i mullat, 
sense que hagi plogut. Jo no ho en-
tenc, com estem suportant els costos 
de mal manteniment i les nombroses 
molèsties i no es fa un canvi del ar-
brat i dels tècnics que ordenen les 
fumigacions.

Joan Monclús
Mas Rampinyo

Ja tenim Punt Montcada
Si! Veïns i veïnes de Montcada i ro-
dalies, fi nalment el Punt Montcada 
ja s’haobert. Si heu llegit bé! ja s’ha 
obert, inaugurat no, això es farà al 
setembre, segons diuen els polítics, 
doncs encara no ens han ofert ni les 
pastes ni pastetes, ni el gran parla-
ment de l’alcalde.
Sóc una dels molts ciutadans que 
hem anat convivint dia a dia amb 
l’horror de les obres, la pols, els so-
rolls, els vehicles que condueixen en 
direcció contrària, els que surten d’un 
carrer marxa enrera, els camions i els 
tràilers sobres les voreres, les deixa-
lles de cartró, el porexpan pels car-
rers, etc.  I la policia? No ha passat 
mai, quina casualitat! La gran sort 
que tenim, segons els polítics, és 
la gran revalorització dels nostres 
habitatges. No compten, ni per un 
sols moment, amb la  pèrdua d’una 
tranquil·litat de la que durant molts 
anys hem gaudit.
Però, a part de tot això, em pregunto: 
l’empresa pública no té les mateixes 
obligacions de seguir les normatives 

en prevenció de riscos que les em-
preses privades? Com poden obrir un 
centre sense estar totalment acabat i 
equipat? Quan no tenim una acces-
sibilitat adequada per entrar-hi. Pel 
passeig Sant Jordi la rampa està a 
mitges. El carrer Verdi, a hores d’ara 
no esta acabat. El terra del recinte és 
com una pista de patinatge. El fus-
ter passa amb les fustes enmig de la 
gent. Els ascensors el primer dia no 
funcionaven i el segon tan sols fi ns 
a la primera planta. Mentre passes 
amb la compra estan soldant... i in-
fi nitat de coses més. Això es possible 
segons les normatives de prevenció 
de riscos? 
Senyors, siguem una mica conscients del 
que fem. Si es pot obrir s’obre, sinó car-
regueu amb les vostres responsabilitats. 

Cristina Riera
Mas Rampinyo

Mas Duran
Des del mes de març visc amb el meu 
marit al nou sector de Mas Duran, en 
un dels pisos de l’IMPSÒL i, fi ns al 
moment, no disposem del servei de 
Correus. Com a presidents de la comu-
nitat de propietaris del passatge Civa-
da, número 7, hem anat a queixar-nos 
a Correus i allà ens diuen que la culpa 
és de l’Ajuntament, que encara no ha 
rotulat els carrers. També hem pre-
sentat instàncies a l’Ajuntament ex-
pressant la nostra queixa sense que el 
problema s’hagi resolt. El cert és que 
en les últimes setmanes s’han rotulat 
alguns carrers però no pas el nostre. 
No tenir servei de Correus ens està pro-
vocant moltes molèsties, no podem rebre 
els comunicats de les empreses de ser-
veis ni cap altra carta o document, motiu 
pel qual encara no ens hem pogut em-
padronar. Si us plau, necessitem que 
qui tingui competències actuï i posi fi  
a aquesta situació. Moltes gràcies.

Purifi cación Latorre
Mas Duran

El proper número, el 20 de juliol
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Apostem pel diàleg 
Quan surti a la llum aquest exemplar de La Veu, 
haurà passat més d’un mes de les eleccions mu-
nicipals del 27 de maig, unes eleccions en les 
que la ciutadania ha tornat a encarregar al Partit 
dels Socialistes de Catalunya la formació de go-
vern per a quatre anys més.
En primer lloc, cal agrair el vot de les 4.586 per-
sones que ens van fer confi ança i que ens van 
convertir en la força més votada, amb prop d’un 
40 per cent dels vots. Totes elles van considerar 
el projecte del PSC com el més sòlid, realista i 
compromès amb la ciutadania.

No hi ha dubte que podríem fer un llarg balanç 
de la feina feta els darrers 8 anys, però creiem 
que avui ens hem de preocupar més pel futur 
que pel passat. En aquest sentit, volem deixar 
clara, des d’avui mateix, la nostra aposta pel 
diàleg tant amb la ciutadania com amb la resta 
de grups polítics a l’oposició, amb la intenció de 
treballar junts per trobar solucions als possibles 
problemes que sorgeixin.
És per aquest motiu que els propers quatre anys 
volem constituir la creació de comissions bilate-
rals específi ques per debatre i buscar solucions 

als grans reptes de la nostra ciutat, instaurar la 
fi gura del Defensor de la Ciutadania i aplicar amb 
fermesa l’ordenança de Convivència Ciutadana.
M’agradaria acabar aquest primer escrit del nou 
mandat amb les paraules de Víctor Hugo que va 
citar el nostre alcalde, César Arrizabalaga, just 
després de ser investit novament batlle de la ciu-
tat: ”El futur té molts noms. Per als febles és allò 
inassolible. Per als porucs, allò desconegut. Per 
als valents, és l’oportunitat”. Nosaltres encarem 
aquesta nova oportunitat amb la il·lusió del pri-
mer dia.

Un gran pacte de govern
El dia 21 de juny és va presentar el pacte de 
govern que han fet el PSC i CiU. Un pacte 
que, més enllà del repartiment de responsa-
bilitats de govern vol significar una manera 
de fer política, escoltar tothom, governar per 
a tothom. Per a mi, no és un títol qualsevol, 
no és una frase publicitària, és un dels reptes 
bàsics que em proposo aplicar com a polític 
a la meva ciutat.

Aquest títol neix de la constatació que, tot i 
que en els darrers anys el govern municipal, 

del que CiU ha format part, ha fet moltes in-
versions a la ciutat –el canvi a Montcada és 
una realitat innegable–  els ciutadans, o millor 
dit alguns ciutadans, no se les han fet seves.

Si t’agrada i vols dedicar-te a la política mu-
nicipal, has de destinar molt de temps de la 
teva vida a estar en contacte amb la gent. La 
gent ens demana i agraeix que dediquem part 
del nostre temps a escoltar-los, a conèixer de 
primera mà els seus problemes, a aprendre 
quins són els somnis i les il·lusions de tots.

La gent demana proximitat, calidesa, capaci-
tat d’escoltar. Quan aquests dies passejo pel 
carrer, molts ciutadans em diuen que volen 
un canvi, i quan pregunto més, em diuen que 
volen una manera diferent de fer política.

Liderarem el canvi des de l’oposició
A les eleccions del passat dia 27 de maig, la 
ciutadania de Montcada i Reixac va expres-
sar una voluntat de canvi en les polítiques 
i en les formes, però atorgaren una majoria 
signifi cativa al PSC i, per tant, li corresponia 
la formació del govern municipal, govern que 
podia formar amb el suport de qualsevol força 
política.
La coalició ICV-EUiA, que va ser la segona for-
ça més votada, va ser l’ultima convidada pel 
PSC a la reunió de contactes per a la formació 
del nou govern. La nostra proposta va ser d’un 

govern d’esquerres, bé PSC/ICV-EUiA/ERC, 
bé PSC/ICV-EUiA o bé PSC en minoria amb 
suports puntuals. La nostra proposta passa-
va per l’elaboració d’un programa de govern 
conjunt i la defi nició de la nova organització 
de l’Ajuntament i deixava per al fi nal l’assig-
nació de responsabilitats.
Però la nostra proposta d’un govern d’es-
querres ha estat rebutjada pel PSC, qui s’ha 
estimat més un govern PSC-CiU, del que ja 
es coneix el repartiment de responsabilitats, 
però no el seu programa de govern. Estarem 

a l’oposició, però treballarem per incidir a 
les accions de govern en la línia del nostre 
programa, per evitar que els pròxims quatre 
anys siguin una continuïtat dels anteriors i per 
aconseguir que les polítiques que s’apliquin 
estiguin dirigides a les persones i comptin 
amb la seva participació.
Des de l’oposició, la coalició ICV-EUiA liderarà 
el canvi que la ciutadania demanda, amb una 
voluntat clara de diàleg amb totes les forces 
polítiques, en defensa dels interessos del mu-
nicipi.

Más de lo mismo
En primer lugar, agradecer muy sinceramente a 
los 1.433 montcadenses que han confi ado en mi 
persona y en la candidatura del Partido Popular en 
estas pasadas elecciones municipales. El incre-
mento notable que hemos experimentado avala el 
aumento de la confi anza de los ciudadanos en el 
Partido Popular. Sin embargo, los gobernantes de 
nuestra ciudad no han querido ver lo que les han 
dicho las urnas de una forma clara y han vuelto 
a apostar por una coalición PSC-CiU, primando 
la aritmética consistorial por encima de las bases 
programáticas para gobernar la ciudad. El futu-

ro de Montcada pasa por la toma de decisiones 
tan importantes como las políticas para garantizar 
una mayor seguridad ciudadana y, por tanto, el 
derecho de todos a tener garantizada su libertad 
así como en políticas para incrementar nuestra co-
hesión social y nuevas y mejores políticas de inmi-
gración que aseguren una buena convivencia de 
los vecinos. Gobernar nuestra ciudad pasa tambi-
én por solucionar problemas como: la montañeta 
de Can Sant Joan, la zona 21, la especulación ur-
banística, la cervecería de la calle Montiu, el soter-
ramiento del tren de la línea de Portbou, la reduc-

ción de los impuestos, la mejora del comercio,... y 
tengo serias dudas de que el gobierno municipal 
se ponga de acuerdo en todos estos temas. En de-
fi nitiva, creo que estamos ante un gobierno que 
no solucionará estos confl ictos creados por él mis-
mo en el pasado mandato y, por lo tanto, mucho 
me temo que tendremos “más de lo mismo”... A 
todos los que nos han votado y también a todos los 
que sin hacerlo deseaban un cambio en nuestra 
ciudad, les garantizo que desde el Partido Popular 
haremos la oposición que esperan. Tengan por se-
guro que no les defraudaremos.

Comencem a treballar!
Esquerra ha assumit uns compromisos amb la ciutadania i 
aquests són els que marcaran les directrius de treball que 
farem des de l’oposició  en aquests propers quatre anys. Ja 
de manera immediata, i en aquest primer any de mandat, 
posarem fi l a l’agulla fent i farem les propostes següents:
* Abaixar d’un 15% a un 20% les retribucions de l’alcalde/
ssa, dels regidors/ores i reduir els càrrecs de confi ança.    
* Ampliar l’oferta de places d’escola bressol fi ns a com-
pletar tota la demanda existent. 
* Treballar per la gratuïtat dels llibres de text, mitjançant 
els programes existents de conservació i reutilització.
* Prioritzar les polítiques socials, proposant partides pres-

supostàries que dotin aquesta regidoria dels recursos ne-
cessaris per al desplegament de la Llei de dependència.
* Treballar i/o donar suport a la recuperació dels terrenys 
de la cerveseria per convertir-los en un parc urbà i per 
adequar el projecte urbanístic de la zona 21 de Terra Nos-
tra i de Can Pomada consensuat amb els veïns afectats. 
* Fiscalitzar i exigir el compliment exhaustiu de la nor-
mativa establerta en empreses que provoquen impacte 
ambiental.
* Treballar amb les administracions pertinents per aconseguir 
instaurar el “bitllet jove” per tal que tots els joves que hagin 
de desplaçar-se per estudiar a Barcelona, Cerdanyola, 

Sabadell i/o Bellaterra paguin una tarifa unitària.

Conjuntament amb aquestes propostes, realitzarem 
una oposició constructiva col·laborant amb el govern 
municipal en totes aquelles iniciatives que aportin un 
benefi ci a la ciutat, però serem durs i contundents quan 
vegem que són obviats o menystinguts els interessos 
socials i/o nacionals de Montcada i la seva gent. Per 
acabar, i recollint l’eslògan genèric d’ Esquerra, el com-
pany Jordi i jo mateixa ens posem al servei d’aquells 
que ens han fet confi ança però també d’aquells que no 
ens han votat; “utilitza’ns”. 1.055 gràcies!

Joan Maresma
Portaveu de CiU

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra
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Els centres cívics i altres equi-
paments ofereixen activitats in-
fantils, concerts, tallers juvenils 
i altres propostes a la fresca per 
gaudir de l’estiu.

www.montcada.cat

>Agenda Activitats 
d’estiu 
Durant tot juliol

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 15 i de 17 a 21h
Dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 19h i diumenge, de 10 a 14h

Exposició 
“Llums d’Àfrica”
de Gabriel Brau

Fins al 15 de juliol

EXPOSICIÓ

FERROCARRILES 
de José Arias
Fins al 15 de juliol
ORGANITZA: AFOTMiR

MÚSICA

AULA OBERTA
Guitarra elèctrica

29 de juny, a les 20h
              ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA

TEATRE

II CICLE TEATRE
PER LA IDENTITAT 
30 de juny, a les 21h
REPRESENTACIÓ DE “LA TENSIÓN DE LA 

CUERDA” I “LA HIJA DE LA DICTADURA”

29 l divendres
Espectacle. Diners per a tothom. També 
taller de teatre. Hora: 17h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs. 

Taller. Aula oberta de guitarra elèctrica. 
Hora: 20h.  Lloc: Auditori.

Sortida. Passejada nocturna per la Serra de 
Na Joana. Hora: 22h. Gratuït, amb inscripció 
prèvia al Servei de Medi Ambient. 

Mostra de ball. Fi de curs. Hora: 22h. Lloc: 
Gran Casino. Organitza: AV de Terra Nostra. 

30 l dissabte
Excursió. Hípica a Sant Cugat. Hora: 
12h. Preu: 20 euros, 15 per als socis 
del Club Jove. Cal inscripció prèvia.

Sardanes. Cobla Canigó. Hora: 19h. 
Lloc: Plaça de l’Alzina. Organitza: Agru-
pació Sardanista Terra Nostra. 

Celebració. XV aniversari Grup de Dones 
de Can Cuiàs. Representació de l’obra 
Premios Juanete, a càrrec del grup de 
teatre Sayuc. Hora: 19.30 i 20.30h. 
Lloc: Centre Cívic de Can Cuiàs.

Teatre. La tensión de la cuerda i Hija de 
la dictadura. Hora: 21h. Lloc: Auditori. Orga-
nitza: Plataforma contra la impunitat.

Festa. Get Back. Hora: 24h. Lloc: Cac-
tus Discoteca. Organitza: Programa Get 
Back de Montcada Ràdio.

1 l diumenge
Teatre. No et vesteixis per sopar, a càrrec 
de Teatrac. Hora: 18.30h. Lloc: Abi. 

2 l dilluns
Conferències. Les dones a la mediterrà-
nia, a càrrec de la Lliga dels Drets dels 
Pobles. També el 4 i 6 de juliol. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

3 l dimarts
Mostra Turisme. Tarda de degustacions. 
Hora: 18. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Xerrada. Documentació i arrelament. 
Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic La Ribera. 
Organitza: Ajuntament.  

4 l dimecres
Activitats. Graffi ttis a la fresca. Fins al 19 
de juliol. Hora: de 18 a 21h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs.  

5 l dijous
Taller. Tatuatges d’henna. Hora: 18h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Activitats. Graffi ttis a la fresca. Fins al 20 
de juliol. Hora: de 18 a 21h. Lloc: Centre 
Cívic La Ribera.  

6 l divendres
Tallers. Activitats obertes al Casal Infan-
til de Can Sant Joan. També els dies 13 
i 20 de juliol. Hora: 17.30h. Lloc: carrer 
Reixagó i pista del CEIP El Viver.

Festa Major. Bosc d’en Vilaró. També el 
7 de juliol. Hora inici: 21h. Lloc: Centre 
Cívic. Organitza: AV Bosc d’en Vilaró.

Acte. Presentació de la secció local de 
la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL). Hora: 20h. Lloc: Abi. 

Música. Juliol a la fresca. També els dies 
13 i 20 de juliol. Hora: 22h. Lloc: Gran 
Casino. Organitza: AV de Terra Nostra. 

7 l dissabte
Rol en viu. Ambientat en el segle XVI 
espanyol. Hora: 12h. Lloc: Espai Jove 
Can Tauler. 

Festa infantil. Hora: 17:30h. Lloc: Gran 
Casino Terra Nostra. Preu: 1 euro. Orga-
nitza: Xarxa de Dinamització. 

8 l diumenge
Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Hora: 
d’11 a 17h. Lloc: piscina de la Zona Es-
portiva Centre. Organitza: Fundació per 
l’Esclerosi Múltiple.

10 l dimarts
Taller. Jocs del món. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. 

11 l dimecres
Activitat infantil. Jocs gegants. Hora: 
17.30h. Lloc: Parc de les Aigües. Or-
ganitza: Casal Infantil i Juvenil de la 
Ribera.

Activitats. Malabars i acrobàcies. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

12 l dijous
Activitats. Malabars i acrobàcies. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Taller.  Cuina de l’Índia. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. 

Sortida crepuscular. Els sentits de la na-
tura, pel riu Besòs. Hora: 20.30h. Gra-
tuïta, amb inscripció prèvia al Servei de 
Medi Ambient.

13 l divendres
Taller-concert. Quant val una vida? amb 
la companyia Fargo. Hora: 19.30h. Lloc: 
Gran Casino. Organitza: Xarxa de Dina-
mització.

17 l dimarts
Cafè-fòrum. La lengua de las mariposas. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

Taller. Concurs de les cultures. Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

18 l dimecres
Discomòbil. Per a infants. Hora: 17.30h. 
Lloc: Centre Cívic La Ribera. 

19 l dijous
Taller. Tarda africana. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. 

Ajuntament-omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines  ........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
Casa de la vila (Cultura i Museu)  ........935 651 122
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
Montcada Aqua  ...................................935 650 996

Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  .....902 270 370
Of. d’atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 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
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743
Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SPE)  935 648 505
Serveis Socials  ...................................935 753 430
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. 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
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

29 30 1

6 7 83 4 52

1310 11 129

Duran J. Relat J. Relat

Rivas Duran DuranV. Nieto J. Relat GuixGuix

J. RelatV. Nieto Duran RivasPardo

Farmàciesjuny/juliol

2017 18 1916
J. RelatE.Relat J. Relat DuranV. Nieto

1514
RivasRivas
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El solstici d’estiu coincideix sem-
pre en el calendari amb les festes 
majors de Can Sant Joan i la Ri-
bera, molt arrelades a cada barri. 
Enguany a Can Sant Joan una 
desena d’entitats s’ha coordinat 
per organitzar el programa d’ac-
tivitats que va incorporar dues 
novetats el primer dia de la festa 
(21 de juny): el pregó inaugural 
–a càrrec dels alumnes del CEIP 
El Viver– i el I Aplec de Corals de 
Montcada, amb la participació de 
l’Escolania, el Giravolt, la Coral 
de gent gran de Can Sant Joan-la 
Ribera i la del Centro Aguileño 
–que va coincidir amb el Dia In-
ternacional de la Música. Una 
altra novetat va ser el concurs 

d’arrossos que es va fer el 24 de 
juny a la plaça de la Pedra. Se-
gons la comissió de festes, el pro-
grama ha tingut una excel·lent 
resposta per part dels veïns, que 
han sortit massivament al carrer 
per assistir als actes. “Tothom ha 
pogut trobar dins del progra-
ma alguna activitat que li re-
sultés atractiva”, ha explicat el 

portaveu de la comissió de festes, 
José Luís Conejero. Un exemple 
de l’elevada participació són les 
més de 400 tasses de xocolata 
que es van repartir a les 5h del 
24 de juny entre els noctàmbuls 
que van resistir fi ns a la traca de 
les 7h. La baixada de carretons, 
que cada any aixeca molta ex-
pectació, només va comptar amb 
la participació de quatre inscrits, 
“ens van faltar els participants 
que vénen d’altres municipis”, 
va dir Conejero. El fi  de festa, 
amb L’Espingari, va congregar 
mig miler de persones a la plaça 
del Bosc, principal escenari dels 
actes.

Canvi d’escenari. A la Ribera, en 
canvi, la participació no ha es-
tat tan elevada com en edicions 
anteriors. La presidenta de l’AV, 
Elisa Fernández, ho atribueix al 
canvi d’ubicació de les activitats, 
que s’han fet al Parc de les Ai-
gües en lloc de la plaça de la Ri-
bera, que es troba en obres. Tot 
i així, les propostes gastronòmi-
ques –la botifarrada del 23 i l’ar-
rossada del 24– van atraure 400 
comensals. La gimcana i la festa 
de l’escuma van ser els plats forts 
dels petits. D’altra banda, els 
focs artifi cials programats amb 
Can Sant Joan per acomiadar les 
respectives festes majors no es 
va poder realitzar per problemes 
d’ubicació i permisos. 

>Cultura

FESTES MAJORS DE CAN SANT JOAN I LA RIBERA

Molta participació  
i sentiment de barri
Les comissions de festes respectives fan valoracions 
positives de la resposta al programa d’activitats

Laura Grau  |  Redacció

Comença la campanya 
arqueològica 2007 al 
jaciment ibèric PÀG.  26

El grup Teatrac actua a 
l’Abi amb un vodevil de 
Marc Camoletti PÀG.  29

El I Aplec de corals de Montcada, el 21 de juny, va congregar un públic molt nombrós | SANTI ROMERO

A la Ribera el canvi 
d’ubicació de les 
activitats va reduir la 
participació, segons 
els organitzadors

La cerimònia de preparar una paella per a 400 persones no és senzilla. L’AV de la Ribera en té la mà trencada |  SANTI ROMERO

El concurs d’arrossos, a Can Sant Joan | SRGorme i M, a Can Sant Joan | NSTaller de pintura per a nens a la Ribera | NS
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en 2 minuts...

> Giravolt acomiada el curs amb un recital
Amb motiu de la 
fi  de curs, l’Asso-
ciació musical Gi-
ravolt va fer un re-
cital el passat 17 
de juny a la Sala 
Josep M. Prado 
del Gran Casino 
de Terra Nostra 
(foto). L’acte va 
congregar els fa-
miliars dels alum-
nes que van poder comprovar els progressos dels nens de diferents 
edats que estudien música en aquest centre | LG

> L’Abi fa un curs de Reiki
L’Abi organitza un curs de Reiki els dies 3, 4 i 5 de juliol a la seva 
seu (Colon, 5) amb horari de 16 a 20.30h. El Reiki és un sistema de 
curació d’origen japonès que permet restablir l’equilibri del cos mit-
jançant la imposició de mans, que canalitzen l’energia de cadascun. 
Les places són limitades i les persones interessades han de trucar 
al 636  611 250. L’entitat també ofereix la possibilitat que artistes de 
Montcada utilitzin les seves instal·lacions per fer exposicions | LG

> Concert coral de cançó catalana 

La Coral Mare de Déu del Turó va protagonitzar, juntament amb la Coral 
Nou Món, del Guinardó, i la Coral de Santa Eulàlia, un concert de cant 
coral amb cançons populars catalanes el 15 de juny. L’acte, que clou 
la temporada d’actuacions, es va fer a l’Auditori, en lloc de l’Església de 
Santa Engràcia. “Volem presentar-nos com una coral més i no sempre 
vinculada al cant litúrgic, com pensa molta gent”, ha explicat un dels 
seus membres, Josep Capella. El grup montcadenc fa una crida entre les 
persones que vulguin cantar en una coral perquè s’apuntin a l’entitat | LG

SANTI ROMERO

 SANTI ROMERO

AFOTMIR

Cosme Oriol deixarà la presidència 
de l’entitat després de vint anys 
A partir del novembre el nou responsable serà l’actual vicepresident, Pedro Caballero

El president de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), Cosme Oriol, ha 
anunciat la seva renúncia al càr- 
rec per motius de salut. A par-
tir del novembre –quan es farà 
l’assemblea anual de socis–, el 
responsable de l’entitat serà el vi-
cepresident actual, Pedro Caba-
llero. Oriol va fer aquest anunci 
durant la inauguració del II fes-
tival de fotografi a Photomontca-
da, el 15 de juny a la Casa de la 
Vila, escenari d’una de les expo-
sicions estrelles del programa, la 
de Gabriel Brau, titulada Llums 
d’Àfrica. 

Inauguració. L’acte inaugural va 
comptar amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral(CiU),  qui va lloar la 
tasca d’Oriol al capdavant de 
l’entitat, i de l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), qui va manifes-
tar la voluntat d’ampliar l’espai 
de què disposa l’Afotmir al Cen-
tre Cívic de Mas Rampinyo en el 

futur.  Brau va obsequiar als  edi-
ls amb una de les fotografi es que 
integren l’exposició i va parlar 
de les seves vivències en aquest 
continent. L’autor dirigirà un 
taller de fotografi a el 30 de juny 
i l’1 de juliol a la seu d’Afotmir. 
L’altre plat fort del programa és 
la mostra sobre ferrocarrils del 
malagueny José Arias Cuevas, 
que es pot visitar a l’Auditori fi ns 
al 15 de juliol.

Laura Grau  |  Montcada

D’esquerra a dreta, Brau, Morral, Arrizabalaga, Oriol i Caballero | LAURA GRAU

Brau lliura una foto als edils | LAURA GRAU

Tot i deixar el 
càrrec de pre-
sident, conti-
nuarà vinculat 
a l’entitat?
Per motius de 
salut, no puc 
seguir el dia a 
dia de l’enti-

tat perquè haig d’evitar situacions 
d’estrès, però sí em puc ocupar 
de qüestions més puntuals, com 
les relacions amb institucions i or-
ganismes públics, una assignatura 
que teníem pendent.

Què destacaria d’aquests 20 anys  en 
què ha estat capdavant de l’entitat?

Encara que jo hagi estat la fi gura vi-
sible, la veritat és que hem treballat 
sempre en equip i hem aconseguit 
grans fi tes. Els premis com a millor 
entitat de fotografi a de Catalunya i 
d’Espanya diuen molt de la nostra 
tasca en pro de la fotografi a. També 
hem d’agrair el suport del Consisto-
ri, que ens ha cedit unes magnífi -
ques instal·lacions.

Que és el que li ha donat més sa-
tisfaccions d’estar a l’Afotmir?
Estic molt orgullós de la tasca d’in-
tegració social que duem a terme. 
Hi ha persones que, arran d’apro-
par-se a la nostra entitat, s’han sen-
tit part d’un grup, han après a saber 

estar, a comportar-se, a relacionar-
se amb altres companys. Aquesta 
part humana és tan important o 
més que els premis. 

Com veu el futur del col·lectiu?
Prometedor i alhora incert.  Els 
socis ja no venen a portar les fo-
tos als concursos mensuals, les 
envien per Internet. Ens costa 
que vinguin a la seu i participin 
a les activitats que proposem. 
Per això farem alguns canvis que 
passen per organitzar-ne menys, 
però de més qualitat i amb un 
component lúdic. L’altre repte és 
expansionar-nos a nivell interna-
cional. | LG

“Estic orgullós de la tasca d’integració social que fem”
ENTREVISTA  A COSME ORIOL, PRESIDENT DE L’AFOTMIR

> El SLC organitza un curs de conversa
El Servei Local de Català posa en marxa del 3 al 26 de juliol un curs 
de conversa en català de 30 hores a la Casa de la Vila (Domènec 
Fins, 15, 4a planta). L’horari serà els dimarts, dimecres i dijous, de 
18.30 a 21h. Les persones interessades han de trucar al telèfon 
935 751 644, de dilluns a dijous de 10 a 13h o escriure a l’e-mail 
montcadaireixac@cpnl.cat | LG
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El 25 de juny van començar els 
treballs de la nova campanya ar-
queològica al jaciment ibèric Les 
Maleses, ubicat a la Serralada de 
Marina. Els grups que hi partici-
pen aquest any estan formats per 
20 persones, la majoria estudiants 
universitaris, alumnes de l’IES 
Montserrat Miró i col·laboradors 
del museu municipal. La campa-
nya la  dirigeixen els arqueòlegs 
Mercedes Duran, Daniel López i 
Gemma Hidalgo i està fi nançada 
pel Consorci de la Serralada de 
Marina. La intervenció s’allargarà 
fi ns a mitjan de juliol.

Pla de treball. Un dels objectius 
que es planteja l’equip d’excavaci-
ons és treure a la llum el que podria 
ser una torre de guaita, localitzada 
l’any passat, i determinar l’entra-
da al poblat. Segons Mercedes 
Duran, aquesta troballa “perme-
trà tenir una visió més àmplia 
de com s’organitzava l’urbanis-
me, tot i que sabem que exis-
tia un carrer central i d’altres 

perpendiculars a aquest”. La 
gran quantitat d’àmfores de boca 
plana localitzades en les darreres 
sis campanyes fa pensar que Les 
Maleses era un centre distribuidor 
d’aliments a poblats de l’interior 
que tenien difi cultats per accedir 
a la costa. També s’han trobat res-
tes de llavors que aporten dades  
sobre l’ecosistema del moment, 

així com objectes petits de metall 
i ceràmica –arracades, civelles i 
llànties– que ens parlen sobre la 
sensibilitat i els gustos dels segles 
III i II a.C, època en què s’ha da-
tat el poblat. Durant els primers 
dies de la campanya, els volunta-
ris van fer els treballs de desbros-
sament del terreny, cobert per una 
espessa vegetació.

JACIMENT LES MALESES

La nova campanya d’excavacions 
pretén localitzar l’entrada al poblat

Laura Grau  |  Montcada

Un equip de 20 persones treballarà fi ns a mitjan de juliol en torns de matí i tarda

L’equip d’excavacions, treballant en un dels sectors del jaciment Les Maleses | GEMMA HIDALGO

Un grup de voluntaris 
crea la CAL a Montcada

Un grup de voluntaris ha cons-
tituït la secció local de la  Coor-
dinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL), una plataforma 
creada a nivell de Catalunya per 
promoure l’ús social del català, 
en considerar que a nivell ofi cial 
és una llengua consolidada però, 
en canvi, en la vida quotidiana 
encara no es fa servir prou.
La presidenta de la CAL és Mar-
ta Serra; Jordi Gómez, el secre-
tari i Rosa Maria Castellví, la 

tresorera. El principal acte que 
organitza la CAL és el Corre-
llengua, “una eina per donar 
a conèixer la llengua i cultura 
d’una manera festiva i lúdica, 
a través de xerrades, actua-
cions i concerts”, explica Serra. 
Aquesta activitat es farà a la tar-
dor i la secció local es coordinarà 
amb les de la resta de la comar-
ca per tal d’oferir un programa 
complet. La CAL es presentarà 
el proper 6 de juliol (20h) al local 
de l’Abi (Colon, 5).

L’actuació de Miquel Rodergas 
“Micu”, guitarrista i cantant del 
grup Meztuca, obre el 6 de juliol 
el programa “Divendres mu-
sicals” a la terrassa del Casino 
de Terra Nostra. La iniciativa la 
promou l’AV del barri i s’allarga-
rà durant el mes de juliol. 
Micu oferirà un repertori de rum-
ba catalana que combina cançons 
pròpies amb hits de grans mes-
tres del gènere com el Pescaílla, 

Gato Pérez o Gipsy Kings, entre 
d’altres. El 13 de juliol s’ha pro-
gramat una nit de boleros amb el 
grup Soul in tempo di bolero, format 
pel cantant Lluís Rodríguez i el 
pianista Daniel García. I el 20 
de juliol la cantant lírica Raquel 
Lucena interpretarà un repertori 
d’àries d’òpera i sarsuela acom-
panyada de piano. L’entitat veï-
nal aposta així per potenciar el 
Casino com espai d’oci nocturn.

Nuria Sánchez  |  Montcada

CATALÀ

El grup de voluntaris que ha creat la Cal a Montcada, posa a l’Abi | CAL

Cloenda dels cursos del SLC. Una trentena d’alumnes dels 
diferents cursos del Servei Local de Català i de voluntaris i aprenents del 
programa Voluntaris per la Llengua va participar en la sortida que es va fer 
el 9 de juny a l’ermita de Sant Cebrià i al pou de glaç com a cloenda de la 
temporada. La visita guiada la va organitzar l’Associació per a la Conserva-
ció de l’Entorn i la Recerca (Acer). | LG

Laura Grau  |  Montcada

L’AV de Terra Nostra programa els 
‘Divendres a la fresca’ al juliol

El cantant de rumba ‘Micu’ | ARXIU

MARIA DEL VANRELL
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TEATRE

Tea345 treu bona nota en l’estrena 
d’‘El diari d’Ana Frank’ a La Unió
Destaca la interpretació de la jove Anna Riera en el paper protagonista

La jove Anna Riera, asseguda a la taula, interpreta el paper d’Ana Frank, la nena que va escriure un diari a l’Holanda ocupada | SANTI ROMERO

El quintet Hiplips 
fa un recorregut 
per la història de 
la música

Aules de teatre a l’Auditori. Els alumnes dels dos tallers de 
teatre de l’Ajuntament, que dirigeix el professor Climent Sensada, van pro-
tagonitzar una aula oberta el 26 de juny a l’Auditori, en què van repre-
sentar algunes escenes teatrals. En el moment de tancar aquesta edició, 
estava previst que els de música i guitarra i de guitarra elèctrica fessin 
aules obertes, també a l’Auditori, els dies 28 i 29 de juny | LG

Crítica teatral

Anar a veure teatre sempre im-
plica estar predisposat a dei-
xar-se seduir, a fer immersió en 
l’anomenada “funció de teatre” i 
permetre ser absorbit per l’essèn-
cia de l’autor, el muntatge, el joc 
escènic i, sobretot, per la idiosin-
cràsia del moment (grup d’actors, 
lloc, entorn...). En el cas del teatre 
amateur, sovint la motivació per 
anar-hi són els llaços familiars o 
d’amistat amb algun dels protago-
nistes. Qui no ha passat per uns 
soporífers Pastorets o un festival 
de fi  de curs inacabable…O, ja 
en el camp professional, qui no 
s’ha trobat amb alguna decepció. 
Parlar del muntatge teatral del di-
ari d’Ana Frank, estrenat pel grup 
Tea 345 el 16 de juny a la Unió, 
és tot el contrari, és parlar d’il-
lusió, de ganes de créixer, de la 
sorprenent empenta personal de 
quatre directors: Albert Arévalo, 
Jordi Escrigas, Robert Navarro i 
David Velasco, els quals han dut 
a terme un treball senzill, però 

acurat. A pesar de la complexitat 
del text, els joves actors i actrius 
van aconseguir seduir el públic, 
en aquest cas fi del i local que es 
va quedar bocabadat, donat que 
ni les millors perspectives apun-
taven un resultat tan bo. Amb 
una escenografi a neta, correcta, 
àgil i acotada i amb un vestuari 
de l’època molt ben aconseguit, 
obra de l’escenògraf i fi gurinista 
Pau Fernández, ens van trans-
portar a les golfes de la misèria de 
la Segona Guerra Mundial, on els 
sentiments i les passions s’entre-
llaçaven, interpretats per un elenc 
molt jove. Un grup amb força que 
va aconseguir una bona interacció 
entre text, escena i dramatització, 
on destaca la jove Anna Riera en 
el paper d’Ana Frank. Tea 345 ens 
va demostrar, teatralment parlant, 
com  es pot créixer si es cuiden 
els detalls i si embolcallem amb 
correcció les il·lusions.
Josep M. Font, professor de teatre 
social a la Universitat Ramon Llull

Il·lusió, ganes i bona direcció

Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Música, el 21 de juny, la 
Regidoria de Cultura va progra-
mar l’espectacle familiar L’edat 
del metall, amb el quintet de vent 
Hiplips, que va fer un recorregut 
per la música del Renaixement, 
el Barroc, el Classicisme, el Ro-
manticisme i del segle XX, així 
com obres de música tradicional 
i de gèneres més moderns | LG Trompeta, tuba i trombó van fer gaudir el públic assistent a l’espectacle | SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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Bernat i Josefi na estan casats, però 
un cap de setmana la dona se’n 
va de viatge i el marit organitza 
una trobada clandestina amb la 
seva amant. Aquest és el punt de 
partida de la comèdia d’embolics 
No et vesteixis per sopar,, de Marc 
Camoletti, que el grup escènic de 
l’Abi Teatrac estrena l’1 de juliol 
(18.30h) a la sala gran de l’entitat. 
El preu de l’entrada és de 5 euros. 
L’obra la interpreten Carles Gui-
llén, Lourdes Balart, Laura Bal-
cell, Montserrat Matllo, Bernat 
Nöel Tiffon i José Luis Jiménez. 
En aquesta ocasió Jiménez, direc-
tor habitual de les obres de Tea-
trac, ha deixat la direcció a mans 
de Carles Guillén.

Vodevil total. La majoria d’actors, 
amb l’excepció de Laura Balcell 
–que debuta amb aquesta obra– , 
porten més de 10 anys actuant 
amb el grup i interpretant, sobre-
tot, comèdies com Pel davant i pel 
darrera, una de les més exitoses. 
El darrer muntatge, El ladrón, de 

Xavier Fàbregas, es va estrenar el 
passat novembre a l’Auditori amb 
motiu del centenari de l’autor 
i crític teatral. El grup torna als 
escenaris amb un altre vodevil, 
“perquè és un gènere que ens 
agrada i ens fa gaudir a l’es-
cenari”, explica Guillén. L’obra, 
que transcorre en dos actes i un 
mateix espai, es caracteritza per 
diàlegs ràpids, amb frases curtes 

i directes, “que exigeixen molta 
compenetració entre els actors 
perque resultin el màxim d’es-
pontanis”, explica Guillén. Els 
assajos van començar el passat 
setembre, però han viscut algu-
nes interrupcions per circums-
tàncies personals dels actors. 
La intenció del grup és tornar a 
representar l’obra a l’Auditori a 
partir del setembre.

TEATRE

El grup Teatrac estrena la comèdia  
‘No et vesteixis per sopar’ 

Laura Grau  |  Montcada

L’obra, dirigida per Carles Guillén, es representarà l’1 de juliol a la sala gran de l’Abi

FESTA MAJOR DEL BOSC D’EN VILARÓ

El programa festiu tindrà 
lloc els dies 6 i 7 de juliol 

El Bosc d’en Vilaró, a la Serra-
lada de Marina, viurà els dies 6 
i 7 de juliol la seva festa major, 
que organitza l’AV. El progra-
ma d’actes arrencarà amb la 
tradicional fogonada, el passeig 
amb ponis per als petits i el que 
es fa amb motos de la Policia 
Local. A la nit, el Centre Cul-
tural serà l’escenari d’una festa 
amb música i actuacions a càr-

rec de diferents grups. El 7 de 
juliol s’ha programat una actu-
ació infantil (12h) amb el grup 
Set de so i a la nit, castell infl able 
i espectacle amb el mag Fèlix, 
la vedette Tània i el transfor-
mista Gorka. Des del 25 de 
juny aquest sector de Vallença-
na viu la seva Setmana Cultu-
ral que clourà el 30 amb la fi nal 
del campionat de petanca i el 
passatge del terror.

Un dels últims assajos del grup Tetrac a la sala gran de l’Abi | ENRIC CASTELO

Laura Grau  |  Redacció

Can Cuiàs viu la seva Setmana Cultural. Del 18 al 23 
de juny, el Centre Cívic i la pista coberta del Parc del Turó Blau han acollit 
una gran diversitat d’activitats culturals. Els tallers de manualitats infantils 
han tingut molt bona resposta. L’acte més participatiu va ser la cloenda 
dels cursos de ball del Grup de Dones de Can Cuiàs. La mostra va incloure 
coreografi es de fl amenc, batuka i ball modern, entre d’altres | LG

SANTI ROMERO

Comerciant,
si et vols 

anunciar a La 
Veu truca’ns i 
t’informarem
625 601 107
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el retro-visor Laura Grau 

Alumnes de quart de batxillerat del curs 1968-1969 del col·legi montcadenc es retroben 38 anys després

38 anys separen aquestes dues 
fotografi es en què apareixen els 
alumnes de quart curs de Bat-
xillerat Elemental (1968-1969) 
del col·legi La Salle. Aleshores, 
aquest centre només arribava al 
quart curs i revàlida i el Batxillerat 
Superior es feia en altres escoles. 
La classe tenia 23 alumnes i el 
seu professor era el germà Joan 

Bóveda. Dos d’aquells joves, 
Manuel Bèjar i Josep Capella, 
van decidir reunir els seus antics 
companys d’escola. Gràcies a In-
ternet i amb molta paciència, un 
per un van localitzar-ne 18 i van 
organitzar un dinar a Can Piqué, 
on es van fer la fotografi a actual. 
La trobada va servir per recordar 
la Montcada dels anys seixanta. 

“Una època difícil –explica Cape-
lla– en què moltes famílies teni-
en difi cultats econòmiques, vam 
patir les inundacions del Vallès – 
que també van afectar l’escola–, 
i la nevada del 1962”. El germà 
Joan, que va estar a Montcada de 
1959 a 1974, també va assistir a 
la trobada on es van rememorar 
moltes anècdotes de la infantesa 

i l’adolescència. Els partits de fut-
bol al pati, els exàmens lliures a 
Manlleu i les classes de matemà-
tiques i religió van ser alguns dels 
episodis més recordats. “Amb els 
amics de la infància i l’adoles-
cència compartim situacions i 
vivències que ens marquen per 
sempre i és bo poder-les recor-
dar plegats”, diu Capella.

Quan érem joves i estudiàvem a La Salle

‘La tensión 
de la cuerda’ 
i ‘Hija de la 
dictadura’, a 
l’Auditori

L’Auditori acollirà el 30 de juny 
(21h) dues de les obres que in-
tegren el II Cicle de Teatre per 
la identitat: “La tensión de la 
cuerda”, de la montcadenca 
Eva Sánchez, i “Hija de la dic-
tadura”, de Lucila Teste. El text 
de Sánchez, un monòleg sobre 
un fonambulista que busca els 
seus orígens, serà interpretat per 
l’actor Sergio Méndez. El segon 
monòleg, escrit i interpretat per 
Lucila Teste, és la història d’una 
noia els pares de la qual van ser 
detinguts i “desapareguts” per la 
dictadura argentina. L’entrada és 
gratuïta.

Laura Grau  |  Montcada

Lucila Teste, a Hija de la dictadura | ES
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Els primers 
set fi txatges

Sis taekwondistes 
locals aniran al 
Mundial.  PÀG. 36 

Marta García, campiona 
del Món de karate
tradicional.  PÀG. 36

FUTBOL

El CD Montcada, pendent de la renúncia 
del Barça C per pujar a Primera Catalana
El club montcadenc, que és el millor tercer de Preferent Regional, s’ha vist benefi ciat pels ascensos del Gavà, el Girona i el Sabadell a Segona B

El CD Montcada és a punt d’ 
a con  seguir l’objectiu que perse-
guia des de feia cinc tempora-
des: pujar a Primera Catalana. 
L’ascens només depèn d’un trà-
mit: que el Barça C presenti la 
renúncia a la categoria que ja va 
fer públic el seu president, Joan 
Laporta, en l’acte de cloenda 
de la temporada del futbol del 
planter. En el moment de tancar 
aquesta edició, l’entitat blaugra-
na va confi rmar que no té la in-
tenció de presentar la inscripció 
a la categoria per a la propera 
temporada. El club montcadenc 
pot consumar l’ascens perquè 
s’ha vist afavorit pels ascensos 
del Gavà, el Girona i el Sabadell 
a Segona B, materialitzats el 24 
de juny després de l’últilma eli-
minatòria dels play-off.

Alegria. La notícia s’ha rebut amb 
gran satisfacció al CD Montcada. 
“L’afi ció local es mereix tenir 
l’equip a la màxima categoria 
catalana”, ha dit el president, 
Antoni Alcalà, qui ha avançat 
que el club intentarà fer un bon 
paper a Primera “d’acord amb 
la història de l’entitat”. 
A partir d’ara, la directiva i el cos 
tècnic han de treballar a contra-
rrellotge per tancar la plantilla 
de la temporada vinent. Ja s’han 
fet set fi txatges i, en les properes 
setmanes, s’acabarà d’enllestir 
el nou bloc, dirigit per Luis Fer-

nández amb l’ajut de Juan Pino. 
L’entrenador que ha portat el 
conjunt en les darrers jornades 
de lliga, el montcadenc José Ma-
nuel Jurado, ha passat a ocupar 
el càrrec de director tècnic.
El CD Montcada també centra-
rà els seus esforços a buscar re-
cursos econòmics ja que, segons 
fonts del club, jugar a Primera 
Catalana suposa tenir un pressu-
post un 30% superior al que ha 
tingut a Preferent. L’entitat tam-
bé té previst fer una campanya 
de captació de socis.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els jugadors del CD Montcada celebrant un dels gols aconseguits aquesta temporada al nou estadi de la Ferreria  |  SANTI ROMERO

>Esports
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D’esquerra a dreta: Juan Pino, José Manuel Jurado i Luis Fernández  |  CD MONTCADA
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La Salle ISTE es va proclamar 
el 17 de juny campiona de la 
Copa Federació, una competició 
adreçada als clubs de Primera 
Catalana. El conjunt local va 
vèncer el Cardedeu per 27-23 en 
el darrer matx de la lligueta, dis-
putat al pavelló Miquel Poblet. 
Aquesta és la segona Copa que 
l’equip aconsegueix. La primera 
la va obtenir fa tres anys, precisa-
ment davant del mateix rival. 

El partit. La Salle ISTE va do-
minar el primer temps, que va 
acabar amb el marcador de 14-
7. Però, a la represa, les mont-
cadenques es van confi ar i van 
encaixar un parcial de 4-10, 
deixant l’electrònic en un ajus-
tat 18-17 en el minut quinze de 
la segona part. El conjunt local 
es va refer, va millorar el joc i 
va acabar guanyant el matx per 

quatre gols.  La victòria culmi-
na una bona temporada, on La 
Salle ha fi nalitzat sotscampiona 
de Primera Catalana, només ha 
perdut un matx dels darrers 14 

i s’ha assegurat una plaça a la 
Lliga Catalana. Segons el tècnic, 
Juan Manuel Fernández, l’equip 
va canviar de mentalitat a me-
sura que avançava la temporada 

i la millora s’ha refl ectit en els 
resultats. “Esperem consolidar 
l’equip a la màxima catego-
ria”, ha dit la capitana, Cristina 
Ruiz.

El sènior A, 
pendent de 
conèixer el nou 
entrenador  

La directiva de La Salle Montca-
da té previst tancar en les dues 
properes setmanes la plantilla de 
la pròxima temporada. L’equip 
sènior A, que juga a la Lliga Ca-
talana, resta pendent de conèixer 
qui serà el nou entrenador que 
substituirà el montcadenc Jaume 
Puig, qui va anunciar que deixa-
va la banqueta.

La decisió. El nou director tèc-
nic, Pablo Camarero, està su-
pervisant els entrenaments del 
dos conjunts sèniors masculins i 
el bloc juvenil per tal de decidir 
com quedaran  les futures planti-
lles. Tot apunta que es vol dur a 
terme una renovació generacio-
nal a l’equip de Lliga Catalana 
amb els nous valors que pugen 
de Segona Catalana, on ha mili-
tat aquesta temporada amb uns 
bons resultats ja que s’ha quedat 
a les portes de l’ascens a Primera. 
A més dels jugadors del planter, 
el club montcadenc no descarta 
poder incorporar algun fi txatge 
per reforçar el primer equip, que 
competirà en una lliga molt igua-
lada i de nivell amb alguns dels 
millors clubs catalans.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

HANDBOL MASCULÍ

L’entrenador Pablo Camarero és 
el nou director tècnic de La Sa-
lle. El president de l’entitat, Josep 
Maresma, ho va anunciar el 15 
de juny en el decurs del sopar fi  
de temporada, que va tenir lloc a 
l’escola La Salle amb l’assistència 
d’unes 300 persones. “És un 
home amb molta experiència i 
esperit de treball que arriba al 
club amb la missió d’articular 
un projecte comú”, va dir el 
màxim responsable de La Salle, 
qui va reconèixer que, en alguns 
moments, ha faltat ambició.
Camarero és tècnic d’handbol 
des de fa 32 anys. Ha passat pels 
millors equips, com el FC Barce-
lona –on ha dirigit les categories 
cadet i juvenil–, el Castelldefels 
de la Divisió d’Honor femeni-
na, diversos clubs de la Divisió 
d’Honor B i també ha arribat a 
la Lliga ASOBAL com a tècnic 
de l’Alcobendas de Madrid. “El 
meu objectiu és crear una iden-
tifi cació pròpia de club”, ha 
manifestat el nou director tècnic, 
qui ha destacat que l’important 
és crear un planter de jugadors 
de qualitat amb una mentalitat 

diferent per poder aspirar a cate-
gories superiors. 
D’altra banda, David González 
–fi ns ara coordinador esportiu– 
serà el responsable del planter. 
“Camarero treballarà per mi-
llorar la qualitat dels jugadors 
i González per ampliar el nom-
bre de jugadors al club”, ha in-
dicat Maresma, qui ha avançat 
que les plantilles quedaran tan-
cades en els pròxims dies. 

HANDBOL

La Salle ISTE es proclama campiona 
de la Copa Federació per segon cop

El president, Josep Maresma, ho va fer públic en el decurs del sopar fi  de temporada, fet el 15 de juny amb uns 300 assistents

Sílvia Alquézar  |  Montcada

D’esquerra a dreta, David González, Pablo Camarero i Josep Maresma  |  NÚRIA SÁNCHEZ

Les jugadores de La Salle ISTE van celebrar el triomf al vestidor amb cava |  SANTI ROMERO

Pablo Camarero és el nou director 
tècnic de La Salle Montcada

HANDBOL FEMENÍ

Núria Sánchez  |  Pla d’en Coll

el nou equip

El sènior femení de La Salle 
aposta per la continuïtat. Per 
a la temporada vinent seguirà 
al capdavant de l’equip el tèc-
nic José Manuel Fernández i 
el mateix bloc de jugadores. 
Malgrat que en el moment de 
tancar aquesta edició no hi 
havia cap alta confi rmada, el 
nou director tècnic del club, 
Pablo Camarero, segueix tre-
ballant per ampliar el nombre 
de jugadores sèniors. 

Consolidació. El conjunt fe-
mení participarà la temporada 
que ve a la Lliga Catalana i l’ob-
jectiu principal és mantenir-se 
sense problemes a la màxima 
categoria de l’handbol femení 
català. El club vol que La Salle 
ISTE sigui un equip referent 
a Catalunya. Per això, el nou 
director tècnic ha avançat que 
“una de les primeres fi tes que 
s’ha marcat al llistat de prio-
ritats és aconseguir un equip 
femení a cada categoria”. 
D’altra banda, la directiva 
ha confi rmat la renovació 
de l’esponsorització de l’em-
presa constructora ISTE, de 
Montcada, al conjunt femení 
de La Salle durant les dues 
pròximes temporades | NS 

La Salle va aprofi tar el sopar de fi  
de temporada per lliurar al tècnic 
Jaume Puig, que deixa la ban-
queta del primer equip, la insíg-
nia d’or del club. L’entrenador va 
tenir paraules d’agraïment per a 
la directiva i, en especial, per als 
jugadors | SA

guardó

Insígnia d’or per al tècnic Jaume Puig

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El futur del Futbol Sala Mont-
cada encara continua incert. El 
seu president, Eusebio Carrero, 
assegura que el club viu una si-
tuació d’“impàs”, ja que no sap 
si el primer equip jugarà a la 
Divisió de Plata o a Primera A 
la temporada vinent. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
hi havia prop d’una desena de 
clubs que encara no havien fet 
el pagament per estar a Plata la 
pròxima lliga. “Ens faria molta 
il·lusió tornar a Plata”, ha dit el 
màxim responsable de l’entitat, 
qui ha matisat que l’ascens tam-
bé depèn del suport econòmic 
que aconsegueixi l’entitat per fer 
front a les despeses d’una catego-
ria superior. Respecte la demora 
de formar nou equip, Carrero 
no s’ha mostrat preocupat “ja 
que l’any passat també el vam 

tancar tard. Sempre hi ha ju-
gadors”.
D’altra banda, el president de 

l’FS Montcada ha desmentit els 
rumors sobre una possible mar-
xa de l’equip a una altra ciutat 

cara a la pròxima campanya. 
“No tinc intenció de jugar a un 
altre municipi”, ha dit. 

FUTBOL SALA

El president, Eusebio Carrero, ha desmentit que el club pugui marxar a una altra ciutat la temporada vinent 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El primer equip de l’FS Montcada podria jugar la temporada vinent a la Divisió de Plata |  SANTI ROMERO

L’FS Montcada ocuparà una vacant 
a Plata si té recursos econòmics      

Pere Oliva rep 
la medalla de 
plata de la 
Federació 

La Federació Catalana de Bàs-
quet ha concedit la medalla al 
mèrit en bàsquetbol en la cate-
goria de plata a l’expresident 
del CB Montcada, Pere Oliva. 
El lliurament del guardó tindrà 
lloc en el decurs de la vintisisena 
edició de la Trobada del Bàsquet 
Català, que es farà el 30 de juny 
a Barcelona. Oliva ha estat presi-
dent del club montcadenc durant 
nou anys. Va deixar el càrrec la 
temporada passada, tot i que ha 
continuat vinculat a l’entitat, pre-
sidida per Rosa Olivares, qui ha 
felicitat l’expresident en nom de 
la junta directiva. “És un gran 
orgull que Pere Oliva rebi 
aquest guardó per la seva de-
dicació al bàsquet”, ha indicat 
la presidenta del CB Montcada. 
Durant el mandat d’Oliva, el 
club ha viscut una època daura-
da amb diversos èxits, com dos 
ascensos a la LEB.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET 

El Santa Maria va guanyar el Sant Joan a la tanda de penals  |  SANTI ROMERO

El Sant Joan Atlètic ha començat 
a dissenyar la plantilla de la tem-
porada vinent. El nou entrenador, 
Fernando Gómez ‘Cuqui’, ha in-
corporat quatre joves formats a 
l’EF Montcada: els defenses Ra-
fael López, Cristian Rodríguez, 
Carlos Matía i Gerard Vendrell. 
El club també ha fi txat el migcam-
pista David Ramiro, procedent del 
Santa Maria. Pel que fa al capítol 

de renovacions, la directiva ja ha 
tancat la continuïtat de José Luis, 
Jordi, Marcos, Ezequiel, Òscar, 
Haro, Zapata, Víctor, Cristian 
Domínguez i Miguel. El club està 
pendent de parlar amb la resta de 
jugadors d’aquest any. La tempo-
rada va fi nalitzar ofi cialment el 24 
de juny amb el matx amistós jugat 
al camp del barri contra el Santa 
Maria (1-1), que es va imposar a la 
tanda de penals. 

FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan fi txa quatre 
defenses i un migcamp
El club ja ha tancat la renovació d’onze jugadors

Sílvia Alquézar   |  Redacció El Valentine femení ha fet les tres 
primeres incorporacions per a la 
pròxima temporada, en què ju-
garà a Primera Catalana. El con-
junt local ha fi txat l’ala pivot Ana 
Basals, del Sant Quirze; l’aler 
Sandra Tardío, de l’UB Barça; 
i la base montcadenca Cristina 
Ximenis, que enguany ha estat al 
Sant Andreu de la Barca. L’equip 
resta pendent de fi txar més efec-
tius en els propers dies.

El Valentine fa 
els primers tres 
fi txatges

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET FEMENÍ
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Els arquers del Club Català de Tir 
amb Arc Can Piqué van guanyar 
15 medalles a la tercera edició de 
la Copa Pirineus. Els esportistes 
locals van pujar al podi en les set 
modalitats de tir amb arc. 
L’última prova de la Copa Piri-
neus va tenir lloc el 24 de juny a 
la població francesa de Lavelanet. 
Enguany, la competició ha constat 

de cinc jornades: tres al sud de 
França i dues a Catalunya (Mont-
cada i Mataró).
El president del club montcadenc, 
Toni Roca, ha fet una valoració 
molt positiva a nivell de resultats i 
d’organització. “Ha estat un èxit i 
de cara a la temporada vinent hi 
ha clubs de França i Catalunya 
que volen participar al torneig”, 
ha dit Roca.

TIR AMB ARC. Copa Pirineus

Can Piqué aconsegueix 
un total de 15 medalles 
L’última tirada es va disputar el 24 de juny a Lavelanet, França  

Sílvia Alquézar   |  Redacció

Els arquers de Montcada van guanyar 15 medalles |  CAN PIQUÉ

L’Open Internacional d’Escacs 
Vila de Montcada, que va co-
mençar el 25 de juny i acabarà el 
4 de juliol, ha registrat les prime-
res sorpreses. A la tercera ronda, 
els tres primers jugadors del ràn-
quing del Grup A –tots tres grans 
mestres– van ensopegar amb els 
seus respectius rivals. El número 
1, l’ucraïnès Viktor Moskalenko, 
va caure derrotat contra el mes-
tre internacional Jordi Fluvià. 
Per la seva banda, el número 2, 
l’alemany Henrik Teske, va fer 
taules davant del búlgar mestre in-
ternacional Marijan Petrov, men-
tre que el tauler número 3, Alexei 
Barsov, d’Uzbequistan, també va 
fer taules contra el francès mes-
tre internacional Cyril Marzolo. 
D’altra banda, el guanyador de 
l’última edició de l’Open, el cubà 
Omar Almeida, va perdre contra 
el seu compatriota Orevil Pérez.
El torneig compta enguany amb 
la participació d’uns 150 jugadors, 
repartits en dos grups. El lliura-
ment de premis serà el dia 4.

ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada  

El torneig, que es disputa al pavelló Miquel Poblet, acabarà el 4 de juliol

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’ucraïnès Viktor Moskalenko concentrat en una de les partides de l’Open |  SANTI ROMERO

Els tres primers taulers ensopeguen a 
la tercera ronda del campionat local
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Pedro García, de la Selecció 
Castella-La Manxa, ha guanyat 
la vintisetena edició de la Volta 
al Vallès, organitzada pels clubs 
ciclistes de Montcada i Parets. El 
domini de l’equip castellà ha estat 
aclaparador. A més d’adjudicar-
se el triomf per conjunts, Manuel 
Algaba i Jesús Albert Rubio han 
quedat segon i quart respectiva-
ment de la classifi cació general. 
Pel que fa a les metes volants, el 
guanyador va ser Juan Carlos 
Riutort, del Pollensa, mentre que 
el campió de la muntanya va ser 

Lautaro Favasuli, també del club 
mallorquí. Un altre ciclista de la 
selecció de Castella, Jesús Albert 
Rubio, va aconseguir el maillot 
de la regularitat. Pel que fa als 
cadets de primer any, el primer 
classifi cat va ser Salvador Gon-
zález, del Roleauto València.
La quarta i última etapa es va 
disputar el 24 juny amb sortida 
i arribada davant del pavelló 
Miquel Poblet. La cursa, de 54 
quilòmetres, va aplegar nombro-
sos espectadors. El guanyador a 
l’esprint va ser Rubén Pelegrí, 
del Cabecar-Onda. 

CICLISME

Pedro García s’adjudica 
la 27 Volta al Vallès
Ruben Pelegrí venç a l’última etapa amb sortida i arribada local

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La sortida de la quarta i última etapa davant del pavelló Miquel Poblet  |  SANTI ROMERO

El podi de la vintisetena edició de la Volta al Vallès, amb tots els ciclistes guardonats  |  SANTI ROMERO

> 6a Quebrantahuesos d’Ortín 
El montcadenc José Ortín ha guanyat per sisena vegada la 
Quebrantahuesos, la prova cicloturista més dura del món de 
205 quilòmetres que transcórre pels Pirineus. Ortín, de 61 
anys, va ser el primer de la categoria de 55 a 64 anys d’un 
total de 451 arribats i el 287 de la general, amb 7.566 corre-
dors. A la foto, el ciclista amb els trofeus que ha guanyat a les 
proves del 1995, 2001, 2002, 2004, 2006 i 2007 | SA

ARXIU

Comerciant,
si et vols 

anunciar a La 
Veu truca’ns i 
t’informarem
625 601 107
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El club Lee Young ha tornat a 
classifi car els seus esportistes 
entre els millors de l’estat. Sis 
taekwondistes montcadencs 
han guanyat la medalla d’or i, 
per tant, han obtingut el passi 
per al Mundial, que es dispu-
tarà del 4 al 6 de novembre a 
Corea, gràcies als primers llocs 
que van aconseguir al Campio-
nat d’Espanya en la modalitat 
de tècnica i pumse, que va tenir 
lloc a Gandia (València) entre el 
15 i el 17 de juny. Es tracta de la 
júnior Vanesa León, el trio feme-
ní de 14 a 35 anys –format per 
Vanesa León, Montse Sánchez i 
Yolanda Fidalgo– i el trio mascu-
lí de majors de 36 anys composat 
per Diego Carrillo, Bernardo Fil-
dago i Juan Antonio Santiago. A 
més d’aquests guardons, el Lee 
Young també va pujar al podi 
a la categoria sènior de 19 a 30 
anys, on Montse Sánchez va ser 
segona en femení i Alberto Joo 

tercer en masculí. En sènior mas-
culí, de 31 a 40 anys, Diego Ca-
rrillo va aconseguir la segona po-
sició. En trios, el format per Axel 
Rebollo, David Ferrer i Kenneth 
Rebollo a la categoria de 14 a 35 
anys es va classifi car en segon 
lloc, mentre que el composat per 
Marc Ortiz, José Manuel Ramón 
i José Luis Estudillo va ser tercer 
en el mateix grup. El Campionat 
estatal va comptar amb la partici-
pació de 350 competidors.

Valoracions. El director del Lee 
Young i seleccionador estatal, 
José Santiago, ha fet una valo-
ració molt positiva dels resultats 
“perquè la competència i el 
nivell eren molt alts”. Respecte 
al Mundial, el tècnic ha avançat 
que, a partir d’ara, els taekwon-
distes iniciaran una preparació 
intensa. Santiago ha demanat 
ajut al Consistori “per poder 
diposar d’un espai adient per 
poder entrenar”.  

La montcadenca Marta García, del 
club Shi-Kan Montcada, ha guan-
yat la medalla d’or al Campionat 
del Món de karate tradicional en la 
modalitat de katas, disputat del 21 
i al 24 de juny a València. Aquest 
és el segon títol mundial de la ka-
rateca local, que el 2004 va acon-
seguir el guardó d’or al Mundial 
d’Alemanya. 

Altres guardons. Tres competidors 
del Shi-Kan també van aconseguir 
pujar al podi. Es tracta de Marc 
Rodríguez, que va obtenir el metall 
de plata en katas, i David Berme-
jo, que va guanyar la medalla de 
bronze en katas; i Patricio López, 
que va ser el tercer classifi cat a la 
modalitat de combat al punt a la 
categoria de menys de 75 quilos. 
López va caure en semifi nals da-
vant del rival italià.
L’entrenador del Shi-Kan Mont-
cada, Miguel Franco, s’ha mostrat 
satisfet amb els resultats i ha reco-
negut que s’han superat les expec-

tatives. “Hem fet un gran paper, 
perquè s’ha de tenir en compte 
que el nivell era molt alt”, ha dit 
Franco. El Mundial va ser un èxit 
de participació, amb l’assistència de 
més de 40 països d’arreu del món. 
El torneig posa el punt i fi nal a 

una temporada positiva en resul-
tats, segons fonts del club, que ha 
coincidit amb la celebració del 25è 
aniversari del club montcadenc. 
L’acte central va tenir lloc el 12 de 
maig amb una exhibició al pavelló 
Miquel Poblet amb la participació 

dels millors karateques de Cata-
lunya.
La nova temporada començarà a 
partir de l’octubre vinent. Els seus 
objectius passen per mantenir el 
nivell i, si es pot, millorar els bons 
resultats d’enguany.

KARATE. Mundial de la Federació Wuko

El club Shi-Kan Montcada també va aconseguir una medalla de plata i dues de bronze al torneig, disputat a València

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Marta García es proclama campiona 
del món de karate tradicional

TAEKWONDO. Campionat d’Espanya 

Sis taekwondistes del Lee Young es 
classifi quen per al Mundial de Corea
El club montcadenc va aconseguir al torneig estatal sis medalles d’or, tres de plata i dues de bronze

El CEAV 
intentarà el cim 
del Montblanc 
a l’agost

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), amb seu a Can 
Sant Joan, intentarà fer el cim del 
Montblanc (Alps francesos) el 
pròxim mes d’agost. L’entitat vol 
repetir l’experiència del 2005 co-
incidint enguany amb la celebra-
ció del 40è aniversari del CEAV, 
que ha fet diversos actes amb 
motiu de l’efemèride. L’últim va 
ser per la Festa Major de Can 
Sant Joan. L’entitat va projectar a 
la plaça del Bosc els documentals 
1967-2007 forjadores de nuestra 
historia i la Sima de la higuera. 
Després de l’èxit de públic de 
l’acte, el CEAV s’ha plantejat 
elaborar un reportatge sobre la 
pròxima ascensió al Montblanc, 
que es podria presentar públi-
cament a fi nal d’any per tancar 
tot el programa d’activitats rela-
cionades amb la celebració dels 
40 anys d’història de l’entitat. 
Enguany, el CEAV ha organit-
zat el primer campionat Vila de 
Montcada de progressió vertical, 
que va tenir lloc al maig a la pista 
coberta municipal.

MUNTANYISME 

Els sis taekwondistes del Lee Young que aniran al Mundial de Corea |  LEE YOUNG

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La campiona del món, Marta García, a baix a la dreta amb la resta de companys del Shi Kan i l’entrenador, Miguel Franco  |  SHI KAN

El Cim caminarà 
fi ns a la platja 
de Sant Adrià 
el 8 de juliol

EXCURSIONISME

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim,  amb la 
col·laboració de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure  (IME), 
organitza el 8 de juliol una nova 
sortida del calendari del progra-
ma Montcada Camina, l’última 
abans de les vacances d’estiu. 
Els participants s’aplegaran al 
col·legi La Salle i caminaran pel 
passeig fl uvial del riu Besòs fi ns 
a la platja de Sant Adrià. Si el 
temps ho permet, els participants 
podran seguir la travessa fi ns al 
port marítim de Badalona. El 
president de l’entitat, Alfred Ca-
nals, ha explicat que aquesta sor-
tida potser tindrà poca afl uència: 
“La calor fa que molta gent 
es quedi a casa per les altes 
temperatures”. La sortida serà 
matinal i començarà a les 8.30h  
i clourà cap les 14h. D’altra ban-
da, l’entitat atorga un obsequi al 
fi nal de cada caminada a tots els 
participants que porten 3, 6 ó 9 
sortides acumulades del Montca-
da Camina.

Núria Sánchez  |  Redacció
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La piscina d’estiu obre portes 
després de les reformes
L’horari de la instal·lació de la Zona Esportiva Centre és de 10.30 a 19h, de dilluns a diumenge

La piscina descoberta de 
la Zona Esportiva Centre 
va obrir portes de nou el 
18 de juny i tancarà la 
temporada d’estiu el 16 de 
setembre. La instal·lació 
ha passat durant uns me-
sos per un procés de re-
forma de la zona de bany, 
els vestidors, l’entorn de 
la piscina i la graderia. 

Abonaments. Els interes-
sats a fer-se un abona-
ment d’estiu el poden tra-
mitar fi ns al 19 de juliol 
a les ofi cines de l’Institut 
Municipal d’Esports i 
Lleure (IME), al carrer 
Tarragona, 32. Els preus 
dels abonaments són de 
47,85 euros l’individual, 
76,80 el familiar i 23,95 
euros per als majors de 
65 anys. L’entrada per 
un dia té un cost de 3,85 
euros per als adults i 3,30 
per als infants i majors 
de 65 anys. L’horari de 

l’equipament és de 10.30 
a 19h, de dilluns a di-
umenge. 
A més de la piscina mu-
nicipal, l’IME aquest any 
també ofereix durant els 
mesos d’estiu un ampli 
ventall d’activitats i ta-      

llers com ara cursos de 
balls caribenys, dansa 
i country, així com jor-
nades esportives al car-
rer de futbol, bàsquet, 
handbol, tir amb arc i el 
torneig de natació Vila de 
Montcada. El 8 de juliol 

també tindrà lloc la jor-
nada solidària “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”.
La cloenda es farà el 19 
de juliol a la plaça Lluís 
Companys amb diverses 
atraccions i jocs adreçats 
a totes les edats. 

Núria Sánchez  |  Redacció

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

Els casals d’estiu 
de l’IME comencen 
amb noves il·lusions

El Casal Esportiu orga-
nitzat per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) va començar el 25 
de juny. Els infants parti-
cipants el van iniciar amb 
noves il·lusions i ganes de 
passar-s’ho bé. El casal  
durarà fi ns al proper 20 
de juliol i es fa de dilluns 
a divendres, de 9 a 14h. 
Enguany, les instal·lacions 
que s’utilitzen són la pisci-
na, la pista i el gimnàs de 
la Zona Esportiva Centre, 
a més del CEIP Reixac. El 
president de l’IME, Juan 

Parra(PSC), ha dit que 
“l’objectiu de l’activitat 
és apropar els infants a 
l’esport alhora que pas-
sen una estona diverti-
da”.

Activitats. Durant tot el 
mes els nens i nenes prac-
ticaran natació, bàsquet, 
handbol, futbol i combinats 
amb tir amb arc, patinatge 
sobre rodes i jocs tradicio-
nals com el mocador o la 
gallineta cega. L’objectiu 
és que els infants es relaci-
onin amb altres nens de la 
seva edat.

El casal esportiu va començar el passat 25 de juny |  SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez  |  Redacció

ACTIVITATS D’ESTIU

La lliga de futbol 7 es disputa al nou estadi de la Ferreria |  SANTI ROMERO

Un dels partits de la diada del 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan | IME

Disset blocs al 3x3 de bàsquet Èxit d’equips a la diada de futbol La lliga d’estiu canvia l’escenari

ACTIVITATS D’ESTIU ACTIVITATS D’ESTIU 

Un total de 17 equips va participar a la diada de bàsquet 
al carrer que va tenir lloc el 20 de juny a la plaça del Bosc 
de Can Sant Joan. L’activitat, organitzada per l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) i el CEB Can Sant Joan, es 
va avançar un dia amb motiu de la Festa Major del barri. La 
propera jornada de bàsquet es farà el 10 de juliol a la plaça 
de l’Església, en aquesta ocasió organitzada per l’IME i el 
CB Montcada. Les inscripcions es poden fer a les ofi cines 
de l’IME, al carrer Tarragona, 32, de dilluns a dijous, de 9 a 
13h, i de 17 a 19h, fi ns al dia 5. El preu de la inscripció és de 
4 euros per equip | NS El camp de futbol es va instal·lar al parc de les Aigües  |  SANTI ROMERO

L’IME, amb la col·laboració del Centre Cívic La Ribera, va 
organitzar el 26 de juny la diada 3x3 de futbol al carrer, amb 
la participació de més d’una dotzena d’equips al barri. D’al-
tra banda, l’IME va suspendre la diada de 3x3 futbol de Can 
Cuiàs, que estava prevista al dia 19 de juny,  per falta d’ins-
cripcions. La propera jornada de futbol es disputarà el 5 de 
juliol davant del pavelló Miquel Poblet | NS

La lliga d’estiu de futbol-7 que organitza l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) presenta una novetat important 
aquest any. La competició s’ha traslladat d’escenari i en-
guany, els partits es disputen a l’Estadi Municipal de futbol 
de la Ferreria. Els matxs van començar el passat 11 de juny 
i clouran el proper 12 de juliol, tots els enfrontaments es fan 
a partir de les 19h. Els quatre millors classifi cats de la lliga 
local jugaran el play-off fi nal, que es disputarà del 14 al 17 de 
juliol (20h) al Nou Estadi de la Ferreria. Tots els participants 
rebran un obsequi de l’IME i l’equip que es proclami campió 
de la lliga local d’estiu rebrà un regal d’un comerciant del 
municipi | NS

La piscina d’estiu va obrir portes el 18 de juny després de la remodelació |  SANTI ROMERO

ACTIVITATS D’ESTIU
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El corredor montcadenc 
Aitor Martín, de la Joven-
tut Atlètica Montcada, 
s’ha proclamat campió de 
Catalunya cadet a la prova 
dels 1.500 metres obstacles. 
El torneig es va disputar el 
passat 16 de juny a l’Estadi 
Moisès Llopart d’El Prat 
del Llobregat. Martín va 
invertir un temps de 4 mi-
nuts, 38 segons i 69 centè-
simes. 

Altres resultats. El cadet 
Adrián Serrano es va que-
dar a les portes del podi, 
ja que es va classifi car a 
la quarta posició a la cur-
sa dels 3.000 metres llisos, 
amb un registre de 10 mi-
nuts, 23 segons i 95 cen-
tèsimes. El seu company 
d’equip, Oualid Nassiri, va 
ser el setè a la mateixa pro-
va amb una marca de 10 
minuts, 35 segons i 90 cen-

tèsimes. Destacar també 
el setè lloc aconseguit per 
Sara Zamarreño a 1.500 
metres obstacles, amb un 
temps de 6 minuts, 6 se-
gons i 1 centèsima. Per la 
seva banda, Aida Ariza va 
ser novena als 600 llisos.

Aitor Martín guanya l’or a la 
prova dels 1.500 obstacles
El campionat català es va disputar el passat 16 de juny a El Prat de Llobregat

Núria Sánchez  |  Redacció

ATLETISME. Campionat de Catalunya en pista a l’aire lliure
La Unió tanca la 
temporada amb 
resultats positius
El Club de Gimnàstica de 
la Unió obté bons resul-
tats a les darreres compe-
ticions. Les gimnastes de 
l’entitat de Mas Rampinyo 
van participar al Torneig 
Primavera i al Campionat 
de Sant Francesc –tots dos 
de Sabadell– obtenint un 
total del set medalles. 
Els resultats més destacats 
al primer, disputat el 16 de 
juny, són: el segon lloc de 
la cadet Helena Bea; les 
medalles de bronze de les 

infantils Andrea Mayor i 
Astrid Oviedo i també del 
conjunt aleví i el quart lloc 
de Patricia Jané.

Més resultats. El passat 17 
de juny va tenir lloc el Tor-
neig de Sant Francesc, del 
qual cal destacar el sots-
campionat d’Ana Pena i 
els tercers llocs del con-
junt aleví i de la benjamí 
Natàlia Riera. La Unió va 
cloure la temporada amb 
un festival al Miquel Po-
blet el passat 17 de juny.

Núria Sánchez  |  Redacció

GIMNÀSTICA

Els balls caribenys han tingut una bona acollida   |  SANTI ROMEROEl curs de country està molt consolidat a les activitats d’estiu | SANTI ROMERO

El country suma adeptes La dansa oriental es consolida Nou curs de balls caribenys

ACTIVITATS D’ESTIU ACTIVITATS ESTIU ACTIVITATS ESTIU 

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitza un any 
més un curs de country. Aquesta modalitat guanya cada 
temporada més adeptes de totes les edats. El curs s’im-
parteix des del dia 26 de juny i fi ns al 26 de juliol a la Zona 
Esportiva Centre. L’activitat, que s’emmarca dins dels actes 
del Programa d’estiu, es fa els dimarts i els dijous,  de 20 
a 21.30h. La novetat principal d’aquest any és que tots els 
cursos tenen una durada d’un mes, a diferència d’altres edi-
cions que era de 15 dies. Una cinquantena de persones s’ha 
apuntat ja aquesta activitat que ofereix l’IME. El curset de 
country s’imparteix per a gent de totes les edats | NS

Les classes de dansa oriental es fan al gimnàs municipal  |  SANTI ROMERO

Els cursos de dansa oriental s’han consolidat com alterna-
tiva dins de l’oferta esportiva d’estiu que organitza l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME). Els balls s’imparteixen els 
dimarts i els dijous, de 20 a 21h, a la Zona Esportiva Cen-
tre. Aquesta activitat es fa per segon any consecutiu. A les 
classes, que s’adrecen als majors de 12 anys, s’ensenya 
l’exotisme i els ritmes dels països asiàtics, tan propers i des-
coneguts alhora | NS

La principal novetat d’aquest any en el programa d’activitats 
d’estiu és un curs de balls caribenys. A les classses s’ense-
nya batxata, merengue, txa-txa-txà, salsa, forró i tot tipus de 
disciplines procendents de les zones càlides i caloroses del 
Carib. El curs s’imparteix els dilluns i els dimecres, de 21 a 
23h, a la Zona Esportiva Centre. Aquest curs està destinat 
als veïns de Montcada majors de 16 anys. L’activitat es va 
iniciar el 25 de juny i fi nalitzarà el proper 25 de juliol | NS

les classifi cacions
- 600m llisos femení
1 Alba Casanovas  1’36’40’’
2 Marina Manjon     1’38’46’’
3 Laura Valero  1’38’52’’
9 Aida Ariza  1’44’23’’

- 1500m obstacles femení
1 Andrea Piñera  
5’25’99
2 Gemma Colome 5’33’64’’
3 Julia Santos  5’36’81’’
7 Sara Zamarreño. 6’06’01

-3000m llisos masculí
1 Sergio Vellido  9’47’29
2 Joan Mateu  10’01’95’’
3 Enric Maestre  10’10’98’’
4 Adrian Serrano 10’23’95’’
7 Oalid Nassiri  10’35’90’’

-1500m obstacles masculí
1 Aitor Martín  4’38’69’’
2 Vicenç Valls  4’41’55’’
3 Carlos Sánchez 4’42’12
15 Lluís Naval  5’20’33

Aítor Martín, al centre, de vermell, en un moment de la prova del Campionat de Catalunya  |  JOSEP MARTÍN

Tres gimnastes de la Unió durant l’exhibició al pavelló |  SANTI ROMERO 
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El benjamí A de l’FS Mont-
ca da ha acabat quart del 
Cam  pionat d’Es pa nya, que 
es va disputar al pavelló 
Príncipe Felipe de Múr cia 
el 16 i el 17 de juny.  El 
conjunt local va perdre les 
semifi nals a la pròrroga 
contra l’Oviedo per 7-3. 
Els locals van perdre un 
matx que van començar 
guanyant per 0-3 amb gols 
d’Álvaro, Daniel Úbeda i 
Marc Cárdenas. 
A la mitja part, el conjunt 
local vencia per 1-3. L’equip 
asturià no es va donar per 
vençut i va empatar el matx 
a 59 segons del xiulet fi nal. 
A la pròrroga, el Montcada 
va encaixar un parcial de 
4-0. L’equip de José Cerve-
ro i Manuel Guerrero va 
notar la manca de banque-

ta, mentre que l’Oviedo va 
aprofi tar la gran plantilla 
per decantar la balança a 
favor seu. 
Al dia següent, el conjunt 
local va perdre per 3-1 

al matx pel tercer i quart 
lloc contra l’Àfrica Ceutí, 
malgrat avançar-se en el 
marcador amb un gol de 
Víctor. Tot i això, el ben-
jamí A clou una magnífi ca 

temporada en què també 
s’ha proclamat campió de 
lliga. D’altra banda, el con-
junt va pedre la fi nal de la 
Copa Catalunya als penals 
per 4-5 contra el Marfi l.

Èxit de cinc joves 
locals del Barça
Cinc joves montca-
dencs que juguen al FC 
Barcelona han aconseguit 
èxits importants amb el 
seu club al Campionat 
d’Espanya aleví i infantil, 
que es va disputar a Las 
Rozas (Madrid) el 17 de 
juny. D’una banda, els in-
fantils Xavi Costa i Raúl 
Sánchez es van proclamar 
sotscampions d’Espanya. 
El conjunt blaugrana va 

perdre la fi nal contra Las 
Rozas per 10-5. D’altra 
banda, els alevins Aleix, 
Sergio i David van gua-
nyar la fi nal del campionat 
contra el Jaén, per 8-3. 

Copa Catalunya. Els matei-
xos jugadors  van guanyar 
la Copa Catalunya amb 
el seu club el passat 23 de 
juny. L’aleví va vèncer el 
Lloret per 3-7 i l’infantil,  
l’Escola Pia per 5-2.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL SALA. Tornejos estatals

El júnior B guanya 
la Copa Federació 
contra el SESE B 
El júnior B del CB 
Montcada va guanyar la 
Copa Federació el passat 
16 de juny. El conjunt 
d’Ismael Sistrachs va vèn-
cer a la fi nal contra el Ma-
copa SESE B per 61-71. 
D’altra banda, el cadet B va 

caure derrotat en el partit 
de semifi nals. Els jugadors 
d’Hugo González van per-
dre contra l’AE Hospitalet 
B per  50-63 i no van acon-
seguir així classifi car-se per 
a la fi nal de la Copa. Tots 
dos conjunts clouen una 
temporada força positiva.

Núria Sánchez  |  Redacció

Un sopar amb 800 persones 
tanca la campanya actual
La direcció tècnica i la presidència presenten novetats cara al pròxim mes de  setembre

L’EF Montcada va tancar 
el 16 de juny la temporada 
amb un sopar al qual van 
assistir unes 800 persones. 
L’acte es va fer a l’antic 
camp de la Ferreria i, se-
gons fonts del club, va ser 
tot un èxit. Durant la vet-
llada, es van entregar ob-
sequis a tots els jugadors i 
entrenadors. També es va 
fer una menció especial al 
cadet A i als patufets, que 
enguany han estat campi-
ons de lliga.

Canvis. En el torn de par-
laments, el president, José 
Hernández, va aprofi tar 
l’esdeveniment per anunci-
ar que deixa el càrrec per 
motius personals. El seu 
substitut és Antoni Trias. 
D’altra banda, el fi ns ara 
coordinador tècnic, José 
Manuel Arjona, ha avan-
çat que no seguirà sent 

el màxim responsable es-
portiu. Arjona ha explicat 
que està satisfet de la tasca 
realitzada: “Crec que he 
estat molt a gust i m’em-
porto bons records”. El 
coordinador, però, no 
abandona l’entitat ja que 
es farà càrrec  la direcció 
tècnica dels més petits des 

dels patufets fi ns als benja-
mins. L’entrenador Carlos 
Depares s’encarregarà de 
la direcció de les categories 
més grans, des dels alevins 
fi ns als juvenils. Arjona ha 
explicat que amb aquesta 
reestructuració espera una 
millora qualitativa dins de 
l’escola.

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada

<<

J. Hdez
president 
EF Montcada

l’entrevista

-Per què deixa el càrrec?
Per motius personals. Ja 
vaig anunciar que un cop 
aconseguida la fusió, si 
en dos anys es consolida-
va l’entitat, abandonaria el 
càrrec i així ho he fet.
-Quin futur creu que li es-
pera a l’Escola?
Molt prometedor perquè 
tenim molts esportistes de 
qualitat i molts equips. Tot-
hom pot jugar als nostres 
conjunts. Som un club amb 
un marcat caràcter social.
-Seguirà vinculat al club?
Sí, aquí he fet amics.  Se-
guiré ajudant i col·laborant 
amb ells | NS 

‘L’escola està 
consolidada’

El jugador cadet Àlex Ramírez fent un llançament |  HEIDI GABARRÓN

El benjamí A de l’FS Montcada acaba 
en quart lloc al Campionat d’Espanya 
El conjunt local va perdre a les semifi nals durant la pròrroga contra l’Oviedo per 7-3 

Equip benjamí A de l’FS Montcada |  SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt infantil  s’ha proclamat sots-campió d’Espanya |  FC BARCELONA

BÀSQUET. CB Montcada

FUTBOL SALA

El cadet A aquest any ha estat campió de lliga |  SANTI ROMERO



>A títol personal
Laura Grau

Carolina Izquierdo
Incombustible i lluitadora. Va ser una de les fundadores del Grup de Dones de Can Cuiàs al 
1992. Quinze anys després es manté al peu del canó, ocupant la presidència. Forma part del Consell 
Nacional de la Dona de Catalunya i del Consell Municipal de Dones i el grup que presideix és un 
referent al barri i a la resta de Montcada. Modista de professió, és casada i té tres fi lls. És mestressa 
de casa, cuida nens a les tardes, cus a casa i forma part del club de les “quelis” –“las que limpian”–, 
tal com s’autoanomenen en clau d’humor les dones de fer feines. El seu pas per un taller tèxtil de 
Barcelona va activar la seva consciència social i les aspiracions d’igualtat home-dona. Una de les sa-
tisfaccions que li ha aportat estar al col·lectiu és comprovar el canvi que experimenten algunes dones 
quan aconsegueixen alliberar-se del domini masculí i recuperar la seva autoestima. Com a persona 
que sap escoltar, té una col·lecció íntima d’històries humanes que no vol desvetllar.

“Queda molta feina a fer en 
el camí cap a la igualtat”

Vostè va ser una de les fundadores 
del Grup de Dones de Can Cuiàs 
ara fa 15 anys. Com va sorgir?
Al nostre barri hi havia una ofi ci-
na de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment que dirigia l’assistenta soci-
al Assumpta Tobella. Ella va ser 
una persona clau en la creació del 
grup. Aquí hi havia casos de famí-
lies desestructurades i dones amb 
situacions complicades. S’organit-
zaven tallers i xerrades amb l’ob-
jectiu d’atraure les dones, moltes 
de les quals van trobar un espai 
per parlar i compartir vivències 
amb d’altres. Poc a poc va anar 
quallant la idea de constituir un 
col·lectiu format per dones del 
barri que pogués ser un referent. 
Aviat vam ser un grupet nombrós 
que vam entendre la necessitat 
d’organitzar-nos.
Com van ser els inicis i quines van 
ser les primeres actuacions?
Inicialment volíem adoptar el 

nom de Grup de Dones Ginesta, 
però com ja existia una associació 
amb aquest nom, ens vam quedar 
com a Grup de Dones de Can 
Cuiàs. Aviat vam entrar en con-
tacte amb el grup El Safareig, a 
qui adreçàvem els casos més durs. 
Per a algunes dones, participar en 
les nostres activitats era una ma-
nera de sortir de casa sense els 
marits i tenir espais propis fora de 
la família. De tant en tant, alguna 
ens confessava que era víctima de 
maltractaments i ens demanava 
ajuda. Però fer aquest pas els cos-
tava molt. 
Creu que es destinen prou recursos 
per eradicar aquesta xacra social?
Cada vegada hi ha més sensibilitat 
i més mitjans, però queda molta 
feina a fer en el camí cap a la igual-
tat. Crec que l’existència de grups 
com el nostre ha estat clau a l’hora 
de pressionar les administracions 
perquè posin a disposició de les 

dones afectades el màxim de re-
cursos. A Montcada està pendent 
el protocol contra la violència de 
gènere i volem que comptin amb 
nosaltres en tot el procés.
Quines creu que són les principals 
fi tes del grup?
Abans que existíssim com a col-
lectiu, el 8 de març a Montcada 
era una data que passava desa-
percebuda. Gràcies a nosaltres es 

va començar a celebrar, amb la 
implicació del Consistori. També 
fa dos anys vam recollir més de 
3.000 signatures per exigir que les 
revisions ginecològiques es facin 
cada any i no cada tres com de-

termina el govern. El tema encara 
no està solventat, però vam ser de 
les primeres que ho vam denunci-
ar a l’opinió pública. Tot això fa 
que la gent reconegui la teva tasca 
social.
A més de la vessant feminista, 
sempre ha estat molt implicada en 
les lluites del barri.
Jo provinc d’una família molt hu-
mil d’Andalusia i vaig venir aquí 
amb una mà al davant i l’altra 
al darrera. Quan vaig arribar a 
Barcelona, amb 17 anys, vaig tre-
ballar d’assistenta domèstica en un 
pis de la Diagonal i després en un 
taller tèxtil, on feia més hores que 
un rellotge. Allà vaig conèixer una 
sindicalista que em va obrir els 
ulls i em va ensenyar quins eren 
els meus drets. Després vaig ve-
nir a viure a Can Cuiàs, fa trenta 
anys, no hi havia res, ni botigues, 
ni transport, ni col·legis. Vam ha-
ver d’organitzar-nos i sortir al car-

rer en moltes ocasions per obtenir 
els serveis bàsics. Va ser l’època 
de les grans manifestacions.
Com veu el futur del Grup de Dones 
de Can Cuiàs?
Estic animada a continuar, però el 
nostre col·lectiu no és aliè a la crisi 
del moviment associatiu. La gent 
de sempre es cansa i no hi ha un 
relleu generacional. Em fa ser op-
timista el fet que tenim molt bona 
resposta per part de les dones del 
barri als tallers que organitzem 
cada any. Mentre pugui, no deixa-
ré que el grup s’enfonsi. 
Molta gent que viu a Can Cuiàs 
no se sent de Montcada, és el seu 
cas?
No, tot al contrari. Porto vivint 
tres dècades a Catalunya i no em 
sento catalana, però en canvi, sí 
que em sento de Montcada. És 
un sentiment difícil d’explicar, 
però té a veure amb el lloc on fas 
les arrels. 

L’existència de grups 
com el nostre és clau 
perquè les administra-
cions tinguin més en 
compte les dones

LAURA GRAU

Presidenta del Grup de Dones de Can Cuiàs


