
> Societat: El CEIP El Turó engega un programa pioner a Montcada per potenciar l’anglès. PÀG. 15

La circulació a la C-17 ja 
s’ha desviat pels dos carrils 
laterals a causa de les obres 
de soterrament. PÀG. 8

SANTI ROMERO

F. Libiszewski 
s’adjudica l’Open 
d’escacs. PÀG. 32
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ÈPOCA III

publicació gratuïta

Del 25 de juny al 12 de juliol 
un equip de 20 persones ha tre-
ballat intensament per fer noves 
troballes al jaciment de Les Ma-
leses, al Pi Candeler (Serralada 
de Marina). Enguany s’ha lo-
calitzat la vivenda número 14, la 
més complexa de les descobe-
rtes fi ns ara, ja que disposa de 
cinc espais diferents. El que no 
s’ha pogut ubicar és l’entrada 
originària al poblat.

Surt a la llum un 
nou habitatge al 
jaciment ibèric 
de les Maleses

L’equip d’arqueòlegs, treballant l NA

> Esports: Montcada neda 38.095 metres en solidaritat amb els afectats d’esclerosi múltiple. PÀG. 37

Cultura 

La Generalitat aconsella 
que el trànsit rodat a 
Montcada no superi els 
90  per hora.  PÀG. 4

SANTI ROMERO  

PÀG. 26

L’edifi ci del número 9 del carrer de les Aigües serà un dels dos primers a rehabilitar  l  SILVIA DÍAZ

PUBLICITAT

Oposició municipal al pla de Lafarge 
d’iniciar noves extraccions al Turó
La cimentera vol extraure pissarres i calcàries d’un sector sobre el qual té la concessió des del 1992. PÀG. 3

PÀG. 5 

El Pla Integral de la Ribera ha 
arribat ja a la fase de rehabi-
litació d’elements comuns i 
d’instal·lació d’ascensors als 
habitatges, amb una inversió 
d’uns 6 milions d’euros. Els 
dos primers immobles on s’exe-
cutaran els projectes es troben 
al carrer de les Aigües, 23, i a 
la plaça de la Ribera, 9.

Comença 
la fase 
d’instal·lació 
d’ascensors a 
la Ribera

SANTI ROMERO

>ESTIU 2007 

Més de 700 infants participen als Casals 
organitzats per l’Ajuntament PÀG. 16 
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NOVA ACTIVITAT EXTRACTIVA

L’Ajuntament considera que el pla de Lafarge 
és incompatible amb la recuperació del Turó
La cimentera tramita l’autorització ambiental per iniciar l’explotació de pissarres i calcàries en un sector de la muntanya per un període que es pot allargar més de 40 anys

L’Ajuntament i el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció, 
amb el suport d’entitats veïnals 
i associatives, s’oposen frontal-
ment a l’inici de l’activitat ex-
tractiva de pissarres i roques cal-
càries en un nou sector del Turó 
de Montcada per part de Lafarge 
–coneguda històricament com a 
Asland. La cimentera està tra-
mitant davant la Direcció Ge-
neral de Mines de la Generalitat 
l’autorització ambiental corres-
ponent. El president de l’Àrea de 
Política Territorial, el socialista 
Jordi Climent, ha manifestat que 
el Consistori farà tot el possible 
per impedir que la Generalitat 
autoritzi l’activitat, ja que aquesta 
implicaria un important impacte 
mediambiental per al municipi. 
Lafarge vol iniciar l’extracció 
de pissarres i calcàries al sector 
d’horts que hi ha proper a Can 
Sant Joan i Can Cuiàs que està 
dins de l’àrea de concessió ator-
gada a la cimentera l’any 1992. 
El projecte s’estructura en quatre 
fases i es concreta en l’extracció 
de 4,24 milions de tones que, de-
penent del ritme d’explotació, es 
podria allargar durant un perío-
de d’entre 26 i 44 anys. 

Negativa. “La nostra prioritat 
és recuperar el Turó per a la 
ciutat i aquest pla suposa crear 
un nou forat a la muntanya”, 
ha dit Climent, tot afegint que 
l’activitat “implicaria molès-

ties als barris més propers i 
es contradiu amb les accions 
que estem duent a terme per 
millorar la qualitat de vida 
dels veïns del municipi”. Pre-
cisament, el 17 de juliol la Jun-
ta de Govern local va aprovar 
la proposta d’ampliació del Pla 
d’Espais d’Interés Natural que 
integra el Turó en la serralada 
de Collserola amb la voluntat de 
contribuir a preservar-lo.
De l’1 al 10 de setembre el 
projecte presentat per Lafarge 
estarà en exposició pública al 
Consistori perquè les entitats o 
particulars que ho desitgin pu-
guin presentar les al·legacions 
corresponents –veure pàgina 6. 
El Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció ja ha presentat 
les seves a la Generalitat amb el 
suport de vuit entitats –les AV 

de Montcada Centre, Montcada 
Vella, la Ribera, Gurugú i Can 
Pomada, el Grup de Dones de 
Can Cuiàs, el CEAV i el Cercle 
Cultural– d’altres, com l’AV de 
Can Sant Joan i Esquerra també 
ho han fet a títol individual. 

Al·legacions. Els principals argu-
ments dels ecologistes en contra del 
projecte de la cimentera són que 
Montcada i Reixac és zona de pro-
tecció especial atmosfèrica; l’impacte 
tant acústic com visual de l’activitat, 
i el perjudici a la salut de la població 
propera a l’explotació. “L’extracció 
de la pedra i el seu transport gene-
rarà l’emissió de partícules infe-
riors a 10 micres, imperceptibles 
per l’ull humà, però que poden 
ser motiu de patologies cardio-
pulmonars”, ha explicat el porta-
veu del col·lectiu, Manel Borrell.

La zona d’horts que apareix en primer terme és on Lafarge voldria iniciar l’activitat d’extracció de pissarres i calcàries d’acord amb la concessió que té des del 1992 | SANTI ROMERO

apunt històric

El Turó, símbol i referent del municipi
A banda dels perjudicis i les mo-
lèsties als veïns que, segons els 
ecologistes i l’Ajuntament, im-
plicaria l’ampliació de l’activitat 
extractiva de la cimentera, hi ha 
altres arguments municipals en 
contra del projecte vinculats a 
la defensa del Turó com a patri-
moni cultural. El Consistori vol la 
recuperació de la muntanya per 
al gaudi de la ciutadania i la seva 
transformació en un parc públic, 
amb zones de passeig i esbarjo. 
Els ecologistes i les entitats reivindi-
quen també recuperar el paper que 
històricament ha tingut el Turó com 
a símbol de la ciutat on hi havia les 
restes del castell dels Montcada i 
una ermita que van desaparèixer a 
principi del segle XX a conseqüèn-
cia de la instal·lació i la posada en 

marxa de la cimentera l’any 1917. 
El Grup de Medi Ambient al·lega 
que ja fa 90 anys que es va iniciar 
l’explotació del Turó i que aquest és 
el límit que marca la llei per a tota 
activitat extractiva. A més, a això se 
li afegeix que, segons la llei, qual-
sevol activitat insalubre o perillosa 
s’ha d’instal·lar com a mínim a 
2.000 metres del nucli de població 
més pròxim | PA

De l’1 al 10 de setembre 
el projecte estarà en 
exposició pública 
a l’Ajuntament per 
a la presentació de 
possibles al·legacions

Pilar Abián | Redacció
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PLA DE QUALITAT DE L’AIRE

La Generalitat recomana que a  
Montcada se circuli a 90 per hora
El municipi s’inclou a la zona 2 de protecció especial pel que fa al capítol de partícules en suspensió

El Departament de Medi Am-
bient i Habitatge va presentar 
el 10 de juliol el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat 
de l’aire que afecta a 40 muni-
cipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). El Decret 
té com a objectiu la reducció 
de la contaminació atmosfèrica, 
prevenir i reduir l’emissió dels 
contaminants d’òxids de nitro-
gen i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) i ajustar les emissions 
als límits que estableixen les lleis 
de la Unió Europea per al 2010. 
Montcada i Reixac s’emmarca en 
la denominada zona 2 de protecció 
especial pel que fa a les partícules 
PM10. La zona 1 de protecció 
especial fa referència també als 
òxids de nitrogen. 

La mesura més destacada de 
les 73 que la Generalitat fi xa al 
Pla de millora de l’aire és la re-
comanació de reduir la velocitat 
a 90 km/hora per a tots els ve-
hicles, ja sigui per carretera, au-
topista o autovia, en la zona 2, i 
l’obligatorietat de reduir la velo-
citat a 80 km/h en les localitats de 
la zona 1. En el cas de Montcada 
i Reixac, la recomanació afecta les 
autopistes C-33 i C-58, ja que a la 
resta de carreteres que travessen 
el nucli urbà és obligatori circu-
lar a menor velocitat. 

Arguments. L’executiu català as-
segura que els estudis previs que 
s’han fet per elaborar el projecte 
diuen que el transport terrestre 
és el principal focus de contami-
nació, superior a les emissions 
d’empreses o altres activitats.  El 
conseller de Medi Ambient i Ha-
bitatge, Francesc Baltasar, indi-
cava en l’acte de presentació del 
Pla que “és una iniciativa que 
s’ha elaborat pensant en la sa-
lut de les persones”. 
La Generalitat considera que el 
descens d’emissions comportarà 
nombrosos benefi cis per als habi-
tants de l’AMB i que augmentarà 
la qualitat i l’esperança de vida. 
En aquest sentit, el Centre de 
Recerca en Epidemiologia Am-

biental està elaborant un estudi 
per determinar i quantifi car amb 
exactitud els benefi cis d’aquest 
pla a les dues zones de protecció 
especial. 
Per la seva banda, la regidora de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac, Eva 
Gonzalo (PSC), ha fet una va-
loració positiva de les mesures, 
tot i que en alguns casos, l’edil 
ha apuntat que “podríem es-
tar inclosos a la zona 1, per la 
quantitat de vies de pas i, en 
conseqüència, pel volum de 
vehicles que passen per Mont-
cada”. En aquest sentit, Gonza-
lo creu que el municipi podria 
afegir-se a l’obligatorietat de cir-
cular a 80 km/hora. 

Silvia Díaz | Redacció

Actualment en molts punts del municipi està prohibit circular a més de 80 quilòmetres per hora | SANTI ROMERO

L’executiu català diu 
que el pla de millora 
de l’aire s’ha fet 
pensant en la qualitat 
de vida ciutadana

Unitat mòbil al CEIP El Viver | LAURA GRAU

Instal·lat un 
medidor de 
la qualitat de 
l’aire al CEIP 
El Viver  

Laura Grau | Can Sant Joan

El pati del CEIP El Viver aco-
llirà fi ns a principi de setembre 
una Unitat Mòbil de Vigilància 
de la Contaminació Atmosfèri-
ca, un vehicle propietat de la Ge-
neralitat. L’equip mesurarà els 
nivells de concentració a l’aire 
dels diferents contaminants que 
respirem. Fa tres anys Montcada 
i Reixac va ser declarada per la 
Generalitat zona de protecció pel 
que fa a les partícules en suspen-
sió, però no pel que fa als òxids 
de nitrogen, un altre element pe-
rillós per a la salut de les perso-
nes. Un informe de la Diputació 
de Barcelona posa de relleu que 
a Can Sant Joan i a d’altres punts 
de Montcada també se supera el 
límit legal dels òxids de nitro-
gen. El Servei de Medi Ambient 
de l’Ajuntament va presentar 
l’informe a la Generalitat, que 
ha decidit instal·lar una nova 
estació de vigilància al barri per 
confi rmar aquestes dades. 
D’altra banda, Montcada compta 
des de principi de juliol amb un 
aparell que mesura les partícules 
en suspensió inferiors a 10 mi-
cres, que està instal·lat a la Casa 
de les Aigües, cedit per la Dipu-
tació. 

L’opinió dels 
ciutadans

Manuel Gómez
“Aquesta mesu-
ra no donarà re-
sultats i afectarà 
negativament la 
circulació”

Merche Rdez.
“No només 
contaminen els 
cotxes, també 
les fàbriques i 
els trens”

José Quintanar 
“Em sembla bé 
la mesura ja que 
el trànsit és un 
focus de conta-
minació”

04 Actualitat
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La rehabilitació d’elements co-
muns i la instal·lació d’ascensors 
és l’actuació econòmica més am-
biciosa del Pla Integral de la Ri-
bera, amb una inversió pròxima 
als 6 milions d’euros. Aquesta 
fase ja s’ha posat en marxa amb 
reunions entre l’Ajuntament i els 
propietaris d’habitatges de les 
dues primeres comunitats en les 
que s’executaran els projectes 
–al carrer de les Aigües, 23, i a la 
plaça de la Ribera, 9–, per con-
sensuar les actuacions i escollir 
l’empresa que faci les obres. 

Estudis previs. La diagnosi de 
l’estat dels edifi cis l’està efectuant 
l’Escola Politècnica d’Edifi cació 
de Barcelona, en conveni amb 
l’Ajuntament, que aquest mes 
de juliol fi nalitzarà les revisions 
a 41 blocs, un pas previ a la rea-
lització de l’estudi detallat per 
a la instal·lació d’ascensors. Per 
facilitar i agilitar els tràmits a 
les comunitats de propietaris, 
el Ple va aprovar el 19 de juliol 
un conveni amb el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
per poder convalidar els estudis 
que s’estan fent com a Test de 
l’Edifi ci (TEDI), un document 
imprescindible per demanar a la 
Generalitat els ajuts econòmics 
que atorga a les comunitats per 
a la rehabilitació d’elements i la 
instal·lació d’ascensors. Al se-
tembre, l’ofi cina gestora del Pla 

Integral de la Ribera informarà 
sobre qualsevol aspecte relacio-
nat amb les intervencions en els 
edifi cis.

Obres. El carrer Llevant i la plaça 
de la Ribera estan en obres, una 
actuació que té com a objectiu 
millorar l’entorn i reordenar els 
espais. L’Ajuntament ha avan-
çat que els treballs acabaran al 
novembre, segons el calendari 
previst, i que l’única part que 
quedarà pendent serà la remo-
delació del carrer dels Horts, 
perquè encara s’ha de resoldre 
el procés d’expropiació dels im-
mobles d’aquesta via que estan 
afectats pel projecte de millora.

PLA INTEGRAL

La Ribera inicia un ambiciós projecte 
d’instal·lació d’ascensors a edifi cis 
L’Ajuntament assegura que les obres de condicionament dels carrers i la plaça del barri estaran enllestides al mes de novembre

L’immoble del carrer de les Aigües, núm. 9, és un dels primers edifi cis on es faran els projectes de millora dels edifi cis |  SILVIA DÍAZ

600 persones 
es benefi cien 
de plans socials 
a la Ribera

Tot el trànsit de la carretera   
C-17 circula per carrils 
habilitats als laterals. PÀG. 8

El personal de Correus 
torna a exigir que obri el 
nou local. PÀG. 12

>Notícies

Més de 360 persones, la majoria 
extracomunitàries, han participat 
als projectes socials emmarcats en 
la Llei de barris i altres 250 ve-
ïns s’han benefi ciat de les actua-
cions del Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Ribera des de 
la posada en marxa del Centre 
Cívic, al novembre del 2006. 
L’equipament ha permès realitzar 
prop de 150 programes, tallers i 
activitats adreçats a promoure la 
convivència, el coneixement de 
noves cultures i a enfortir el teixit 
social del barri.  
Els projectes s’han adreçat a dife-
rents tipus de col·lectius, com les 
dones immigrants i els joves. Els 
àmbits dels plans socials han estat 
noves tecnologies, entorn i habi-
tatge, salut, inserció sòciolaboral, 
participació ciutadana, educació, 
cultura i associacionisme, entre 
d’altres. La majoria d’usuaris 
han estat veïns de la Ribera, tot i 
que els projectes s’adrecen a tota 
la població de Montcada.

Silvia Díaz | la Ribera

campanya de civisme

Trobada de propietaris d’animals de companyia

El Pla Integral de la Ribera incor-
pora actuacions urbanístiques i 
també socials i cíviques. L’Equip 
Comunitari que treballa al barri i 
la Taula Cívica van organitzar el 
7 de juliol una trobada de pro-
pietaris d’animals de companyia 
al Parc de les Aigües, amb l’ob-
jectiu de conscienciar-los sobre 
la necessitat de mantenir nets 
els carrers. Els amos de gossos 
que s’hi van acostar van rebre 
de regal un kit per recollir les 
defecacions d’animals i la festa 
va comptar amb la presència de 
la mascota del barri. La reunió 

forma part de les actuacions del 
Pla de civisme, que elaboren els 
tècnics que operen al veïnat i la 
Taula Cívica | SD

Joves al Centre Cívic jugant al parxís | SILVIA DÍAZ 

Silvia Díaz | la Ribera

SANTI ROMERO

05



2a quinzena juliol | Agost 2007Notícies

El desenvolupament del po-
lígon industrial El Martinet, 
entre Montcada i Ripollet, està 
comportant la creació de nous 
vials a la zona del polígon la 
Granja, amb l’objectiu de fer 
viable la circulació i l’ordena-
ció dels espais de la futura zona 
industrial. Actualment està en 
construcció una nova rotonda 
al vial del Ripoll –sota el pont 
de vehicles existent a pocs me-
tres del límit amb Ripollet– i 
s’han posat en marxa dos car-
rils en direcció a la localitat veï-
na que, tot i estar condicionats, 
estaven tancats al trànsit. 

Vials. A la zona que connec-
ta Ripollet i Montcada s’està 
construint un nou carrer que 

enllaçarà el futur polígon in-
dustrial amb el carrer Bach, do-
nant accés així al polígon Can 
Tapioles i a la resta del sector 
industrial situat al marge del 

Ripoll. Les obres són respon-
sabilitat de l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl) i formen part del 
projecte d’urbanització de Mas 
Duran.

Silvia Díaz | Mas Duran

El polígon la Granja estrena nous  
vials d’accés des de Ripollet
Actualment està en construcció una nova rotonda al ramal que hi ha en paral·lel al Ripoll

MAS DURAN

serveis municipals

L’Ajuntament instal·la dues bateries de contenidors soterrats a Mas Duran

Dues bateries de contenidors 
soterrats funcionen a Mas Duran 
des del 29 de juny. Els bidons 
s’han col·locat al carrer Picasso, 
entre el passeig Sant Jordi i Con-
sell de Cent, i l’avinguda Europa 
cantonada amb el carrer Joan 
Miró. La bateria se sumarà a les 
ja existents al carrer Marià For-
tuny. Els contenidors soterrats 
es van començar a instal·lar a 
Montcada i Reixac la primavera 

del 2003, amb una prova pilot, 
i al novembre del 2004 es va ini-
ciar el procés d’implementació total 
al municipi, amb la col·locació 
d’aquest sistema a Mas Rampi-
nyo. Actualment, les zones que 
ja disposen majoritàriament de 
contenidors soterrats són Mas 
Rampinyo, Pla d’en Coll, Font 
Pudenta, la Ribera, Can Cuiàs, 
Montcada Nova, Mas Duran, 
Can Sant Joan i el centre | SD

Rotonda que s’està construint al vial del Ripoll, a prop del pont existent sobre el riu| SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ
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El trànsit que passa pel tram urbà 
de la C-17 ja circula totalment 
per quatre carrils laterals –dos en 
cada sentit de circulació– habili-
tats per acollir el trànsit durant 
els prop de dos anys que dura-
ran les obres de soterrament de 
la nacional, des de la plaça Espa-
nya fi ns al CEIP Elvira Cuyàs. 
Aquests carrils són més estrets 
que els convencionals i la circula-
ció està limitada a 40 quilòmetres 
per hora, fets que provoquen que 
la fl uïdesa del trànsit sigui més 
lenta que l’habitual, especialment 
en hores punta. 

Afectacions. Les obres de la C-17 
comportaran canvis en el recor-
regut i les parades de les línies de 
l’empresa Sagalés, que enllacen 
Montcada amb Barcelona, pobla-
cions del Vallès Oriental i Santa 
Perpètua de Mogoda. L’objec-
tiu dels canvis, que es posen en 
marxa el 23 de juliol, és afectar 
el mínim possible els usuaris i 

evitar passar per la carretera en 
obres. Tot i que cada línia pre-
senta modifi cacions particulars, 
la principal alteració comuna és 
que les expedicions, de dilluns 
a divendres, passaran per l’au-
topista C-33 una vegada es faci 
la parada de la Llagosta, tant en 

sentit Barcelona com en sentit 
el Vallès. Els usuaris que hagin 
d’anar a Montcada continuaran 
el trajecte en un autobús llança-
dera que farà el recorregut des 
de la Llagosta fi ns a Montcada 
cada 30 minuts. Aquest servei, 
en direcció Barcelona, tindrà atu-

rades a Pla d’en Coll, a l’avingu-
da Catalunya i al carrer Anselm 
Clavé, mentre que, de tornada, 
les parades estaran situades a la 
plaça Espanya (gasolinera), la 
Rasa i Pla d’en Coll. Per a més 
informació, els usuaris poden 
trucar al telèfon 902 130 014.

El trànsit de la C-17 ja circula 
totalment per dos carrils laterals
Silvia Díaz | Redacció

Els vehicles que travessen Montcada per la C-17 circulen per carrils habilitats als laterals de la nacional, en els dos sentits | SANTI ROMERO

La Generalitat de Catalunya 
destinarà prop de 3,5 milions 
d’euros al reforç del ferm de la 
carretera C-17 entre Montcada i 
Reixac i Parets del Vallès. Aques-
ta actuació s’inclou en el pla de 
millora que l’executiu català té 
previst efectuar a diferents ca-
rreteres de la província de Bar-
celona –valorat en 32 milions 
d’euros– que també inclou mi-
llorar els ramals de la calçada de 
l’autopista C-58 entre Barcelona 
i Terrassa, per un import de 3,7 
milions d’euros.

Valoració local. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha mostrat 
la seva satisfacció per la inversió 
del govern català al municipi, 
especialment perquè signifi carà 
“millorar l’estat d’aquestes 
dues vies i, en conseqüència, 
la seguretat per a la circula-
ció”. 
A Montcada i Reixac, passen 
cada dia prop de 51.400 vehi-
cles per la C-17 i l’autopista C-
58 registra diàriament també un 
elevat volum de trànsit.

OBRES A LA C-17 La Generalitat 
invertirà 3,5 
milions en el 
ferm de la C-17
Silvia Díaz | Redacció

Els autobusos de la companyia Sagalés canviaran el seu recorregut amb motiu de les obres a partir del pròxim 23 de juliol

08
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Cinc regidors del Ple de l’Ajun-
tament, inclòs l’alcalde, tenen de-
dicació exclusiva i la resta d’edils 
del govern, mitja jornada. Les re-
tribucions als regidors i als grups 
municipals van centrar el debat 
del Ple extraordinari que es va 
fer el 5 de juliol, la primera sessió 
després del Ple d’investidura.
El govern va argumentar que les 
retribucions als representants po-
lítics en el plenari s’han determi-
nat en base a les recomanacions 
de les dues associacions muni-
cipalistes de Catalunya i que es 
corresponen amb el que fi xen 
aquestes entitats per a una pobla-
ció com Montcada i Reixac. 
Per contra, l’oposició considera 
que les assignacions als edils que 
formen part del govern –l’alcalde 
cobrarà 5.489 euros bruts men-
suals per 14 pagues, els regidors 
amb dedicació exclusiva, 4.117 
euros mensuals per 14, i 1.750 
per 12 els que tinguin dedicació  
parcial– estan per damunt de la 
realitat socioeconòmica de Mont-
cada, tot i que també valoren posi-
tivament que es doti de més recur-
sos l’oposició –un regidor sense 
cartera cobrarà 400 euros bruts 
mensuals per 12 pagues, i cada 
grup tindrà una assignació de 300 
euros mensuals per edil i 1.000 
per despeses dels portaveus.  

Arguments. La proposta de re-
tribucions es va aprovar amb els 
vots a favor del PSC i CiU i en 
contra d’Esquerra i d’ICV-EUiA. 
El PPC es va abstenir en les de-
signacions als edils amb dedicació 
exclusiva i va votar a favor de la 
resta d’aportacions.
El govern ha afi rmat que ara es-
talvia uns 3.000 euros mensuals 
per aquest concepte en relació a 
l’anterior mandat, que les dedi-
cacions exclusives han augmentat 

en un 3% i que les parcials, en al-
guns casos, s’han congelat. PSC 
i CiU van manifestar que es vol 
dotar de més recursos l’oposició 
perquè faci la seva tasca amb qua-
litat. La sessió també va aprovar 
la designació de representants de 
la Corporació a organismes su-
pramunicipals. 

Ple ordinari. El primer Ple ordina-
ri del nou mandat havia de tenir 
lloc el 19 de juliol, al tancament 

d’aquesta edició. Un dels punts 
més destacats de l’ordre del dia 
era l’ordenança de convivència 
ciutadana que incorporava part 
de les al·legacions presentades –se 
n’han formulat des d’Esquerra, 
l’AV de Montcada Centre, la FA-
VMiR, l’AV Terra Nostra Zona 
21 i el Grup de Medi Ambient. 
El Ple també havia de debatre 
l’ordenança sobre activitats de 
culte que, segons el PPC, atempta 
contra la llibertat religiosa.

L’alcalde i quatre regidors del govern 
municipal tenen dedicació exclusiva   
L’oposició considera que les retribucions dels edils estan per damunt de la realitat econòmica de Montcada i Reixac

Silvia Díaz | Montcada

El primer Ple de la nova Corporació va ser extraordinari, per aprovar les designacions als regidors | SILVIA DÍAZ

PLE EXTRAORDINARI DE JULIOL

PSC, CiU, ICV i Esquerra pre-
sentin governaran durant aquest 
mandat el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, organisme que 
es constitueix el 20 de juliol, a les 
12h. El regidor socialista de Sant 
Quirze, Antonio Rebolleda, serà 
el nou president de l’ens comar-
cal i la resta de partits que formen 
part del govern tindran una vice-
presidència. Montcada i Reixac 
també tindrà representació al 
Consell Comarcal. La regidora 
del PSC, M. Carmen Porro, serà 
la portaveu del grup socialista; la 
regidora del PPC, Eva García, 
serà la portaveu del grup comar-
cal popular i Marta Aguilar, d’Es-
querra, també serà consellera. 
Dels 39 consellers comarcals, 16 
seran del PSC, 9 de CiU, 5 d’ICV-
EUiA, 4 del PPC, 4 d’Esquerra i 
1 representant de les Candidatures 
Alternatives del Vallès (CAV) | SD 

Tres regidores 
representen 
Montcada al 
Consell Comarcal 

L’Ajuntament ha aprovat les dues 
festes locals del 2008. Un dels fes-
tius serà el dia 12 de maig, amb 
motiu de la Segona Pasqua, que al 
municipi acostuma a ser el dilluns 
de Festa Major, i l’altra festa local 
de l’any vinent serà el 24 de setem-
bre, el dia de la Mercè | SD

El Consistori 
aprova el 
calendari festiu 
del 2008
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El director nacional de Ferrocarrils, 
Luis de Santiago, s’ha posat en 
contacte amb la Plataforma Tracte-
Just Soterrament Total a través 
d’una carta, en la qual informa 
al col·lectiu que s’està ultimant 
el protocol de col·laboració en-
tre l’Ajuntament, el Ministeri 
de Foment i Adif per al soterra-
ment de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) que, segons les previsions 
municipals, podria estar enllestit 
aquest juliol. 
De Santiago també reitera en 
aquest escrit la voluntat de soter-
rar la línia de Portbou al seu pas 
per Montcada. El portaveu de la 
Plataforma, Jaume Relat, ha indi-
cat que “les notícies de Madrid 
són protocol·làries, en resposta 
a cartes que hi havíem enviat, 
però els agraïm l’atenció”. Relat 
també ha recordat que el col·lectiu 
està a l’espera de reunir-se amb el 
Secretari de Mobilitat de la Ge-
neralitat, Manel Nadal, amb qui 
s’havia d’haver trobat a fi nal de 

maig, reunió que va ser ajornada 
amb motiu de les eleccions mu-
nicipals. 

Objectius. Relat ha indicat que la 
Plataforma espera que es ratifi qui 
el més aviat possible el protocol 
de col·laboració, un document 
en què quedaran fi xats els calen-
daris i aspectes relatius al projec-
te de soterrament. El portaveu 
del col·lectiu també ha recordat 
que la Plataforma es mobilitza-
rà per impedir que les obres de 
la LAV comencin abans que es 
tingui signat el protocol. El Mi-
nisteri de Foment ja ha licitat dos 
trams de construcció de la línia 
que passen per Montcada, el del 
Nus de la Trinitat i el que enllaça 
el municipi amb Mollet, passant 
també per la Llagosta. 
D’altra banda, la Plataforma ha 
anunciat que al setembre orga-
nitzarà una assemblea oberta a 
tothom per informar sobre els 
darreres esdeveniments relatius 
al soterrament. 

El Ministeri de Foment confi rma la 
creació del protocol del soterrament 
El document podria estar enllestit aquest mes de juliol, segons les previsions municipals

L’objectiu municipal és soterrar la línia de Portbou al seu pas pel nucli urbà | SANTI ROMERO

LÍNIA DE RODALIES

Silvia Díaz | Redacció

Obres de 
l’Ajuntament 
en els centres 
educatius

L’Ajuntament començarà a l’agost 
obres en alguns centres educatius. 
A l’Escola Bressol Mitja Costa es 
col·locarà un tendal. Es pintarà 
el CEIP Mitja Costa amb pin-
tura ecològica, mesura que s’ha 
pres per contribuir a la millora 
del medi ambient. Per a aquesta 
obra, el Consistori ha contrac-
tat la Fundació Engrunes, que 
promou la inserció laboral dels 
treballadors desocupats. La fac-
toria també millorarà les teulades 
i goteres tant de l’exterior com 
de l’interior de l’escola. Aquesta 
darrera actuació també es farà al 
CEIP Font Freda. 
D’altra banda, la Brigada pin-
tarà la pista esportiva del CEIP 
El Turó i marcarà el traçat d’una 
pista de badminton per aprofi tar 
una subvenció atorgada per la Di-
putació de Barcelona.  A banda, 
al CEIP Elvira Cuyàs es procedi-
rà a la construcció de la xarxa del 
clavegueram. Grifell és l’empresa 
que s’encarregarà de l’obra. Final-
ment, el CEIP El Viver reforma-
rà l’entrada de l’escola per la zona 
del Parc de les Aigües. 

Núria Sánchez | Redacció
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Treballadors del servei de Cor-
reus de Montcada i Reixac i de-
legats sindicals del sector postal 
d’UGT s’han tornat a mobilitzar 
per exigir l’obertura del nou local 
a Montcada, que estarà situat 
a unes dependències del carrer 
Montiu, 12. Les protestes van co-
mençar el 12 de juliol, davant de 
l’ofi cina actual, al carrer Montiu, 
18, i consistien a treure el mobi-
liari i treballar al carrer, per tal de 
denunciar els problemes d’espai 
que hi ha a l’actual recinte i tam-
bé la manca d’efectius per cobrir 
el servei postal de tot el territori 
de Montcada. 

Antecedents. El mes de febrer 
passat va tenir lloc un tancament 
de treballadors i de delegats 
sindicals a la nova ofi cina i en 
aquells moments, l’empresa va 
assegurar que tenia problemes 
amb la potència del subministra-
ment de llum i gas i que estava a 
l’espera que Fecsa fes els treballs 

de condicionament. Tot i això, 
Correus va donar al febrer un 
mes de termini per obrir l’ofi ci-
na. Cinc mesos després, el local 
encara no està operatiu. 
El cap de comunicació de la de-
legació territorial de Correus, 
Vicenç Ibáñez, afi rma que “el 

tema encara està en mans de 
Fecsa, que ha de fer els treballs 
d’adequació dels suministres”, 
tot i que ha avançat que a mitjan 
d’agost l’ofi cina estarà oberta. 
Per la seva banda, el secretari 
general d’UGT al Vallès Occi-
dental del sector postal, Antonio 

Jurado, ha lamentat “la deixa-
desa amb què ha actuat Cor-
reus. No és lògic que després 
de tants mesos el nou local en-
cara no hagi obert”. El sindicat 
i la plantilla porten des del 2003 
reivindicant un nou espai per tre-
ballar en condicions òptimes.

PROTESTA A CORREUS

Treballadors i la secció postal d’UGT 
exigeixen l’obertura del nou local 
La direcció territorial de Correus assegura que a mitjan agost el nou local del carrer Montiu entrarà en funcionament El director de la fàbrica Lafarge 

Cementos a Montcada i Reixac, 
Oswaldo Pereda, i el rector de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Antoni Giró, 
han signat un conveni de col-
laboració perquè estudiants de 
l’UPC facin pràctiques a les instal-
lacions de la cimentera. Aquest 
acord permet als joves la possibi-
litat d’accedir als programes de 
pràctiques, sempre i quan hagin 
superat el 50% dels crèdits totals 
de la carrera a qualsevol dels cen-
tres que depenen de l’UPC. 
Pereda ha explicat que la signatu-
ra d’aquest acord permet iniciar 
els joves en el panorama laboral. 
“Volem contribuir a la formació 
d’estudiants, els futurs professio-
nals del sector, i donar l’oportu-
nitat perquè s’incorporin al món 
laboral”, ha dit Pereda, mentre 
que Giró ha apuntat la importàn-
cia que “empreses privades com 
Lafarge, amb una important 
activitat industrial a Catalunya, 
donin suport no només al desen-
volupament econòmic sinó tam-
bé al social i acadèmic”. 

Silvia Díaz | Montcada

El personal de Correus que s’ha mobilitzat ha tret cada dia el mobiliari d’ofi cina al carrer, on ha fet la protesta | SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez | Redacció

Lafarge signa un 
conveni perquè 
joves de l’UPC 
facin pràctiques
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Els parcs de bombers de San-
ta Coloma de Gramenet i 
Cerdanyola del Vallès estan coor-
dinats aquest estiu amb l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal (ADF) de 
Montcada i Reixac per poder fer 
front a la campanya de prevenció 
d’incendis. Aquesta és la primera 
operació que fa l’ADF local, re-
centment creada. El 27 de juny 
els caps dels bombers dels dos 
parcs que intervenen a Montcada 
i els membres de l’ADF van fer 
la primera sortida de reconeixe-
ment del territori al Parc de la 
Serralada de Marina. Durant el 
recorregut es va avaluar l’estat 
dels accessos forestals, les pistes 
i camins i de les infraestructures 
contra incendis de què disposa el 
municipi. Aquestes rutes es faran 
periòdicament per poder ser més 
efi caços a l’hora d’actuar en cas 
d’incendi. Durant l’itinerari es 
van aplicar les últimes novetats 
en cartografi a digital, una tecno-
logia amb què compten tant els 
bombers com l’ADF.

Primers incendis. Dos focs a 
zones forestals de Montcada i 
Reixac van cremar el 12 de juliol 
passat prop de 3000 m². L’incen-
di d’un vehicle, un Citroën Tibu-
ron, a l’autopista C-58 a l’alçada 
de Montcada va provocar l’ex-
tensió de les fl ames cap al bosc 
de Can n’Oller, a Terra Nostra. 
El foc va començar a  les 14.45h 
i va cremar 1.000 m² de matolls. 
Dues dotacions de Bombers i 
dos voluntaris de l’ADF local 
van controlar l’incendi en una 

hora. D’altra banda, un altre foc 
de poca consideració va cremar 
dijous 12 de juliol 2.000 m2 de 
matolls a la N-150, al polígon 
industrial del Coll de Montcada. 
Per acabar amb les fl ames van 
intervenir quatre dotacions dels 
Bombers de la Generalitat –tres 
terrestres i un helicòpter– con-
juntament amb vuit voluntaris 
de l’ADF. Els Bombers van re-
bre l’avís del foc a les 18.30h i 
en una hora es van apaivagar les 
fl ames.

L’ADF afronta la primera campanya 
d’estiu en la prevenció d’incendis
Els primers focs a zones forestals de Montcada i Reixac cremen prop de 3000 m²

Un ADF local treballa en l’extinció d’un foc de matolls al passeig de la Ribera | SANTI ROMERO

MEDI AMBIENT

L’últim control que la Regidoria 
de Salut Pública i Consum ha 
efectuat sobre mostres d’aigua 
de les fonts naturals que hi ha 
a Montcada i Reixac –recollides 
el 26 de juny– diu que de les set 
fonts del municipi només raja ai-
gua apta per al consum humà la 
de la Mitja Costa. De tota mane-
ra, l’Ajuntament només ha pogut 
analitzar mostres de quatre fonts, 
Tort, Capellans, Can Rocamora 
i Mitja Costa, perquè de les al-
tres tres –Avellaners, Caçadors 
i Pudenta– no surt aigua. La 
majoria d’aquests manantials de 
Montcada estan ubicats a zones 
forestals.

Procés. Una vegada obtinguts els 
resultats, des de l’Ajuntament es 
recomana que la ciutadania no 
previngui aigua de les fonts na-
turals amb aigua no potable, per 
evitar possibles infeccions intesti-
nals, malgrat que el seu consum 
no sigui necessàriament perillós. 
Un cop a l’any, entre els mesos 

de maig i juliol, Salut Pública i 
Consum analitza les fonts natu-
rals per comprovar quina és la 
qualitat de l’aigua que emanen. 
A l’estiu augmenten les tempe-
ratures i la sequera, dues condi-
cions que afecten la presència de 
bactèries i gèrmens, els microor-
ganismes que actuen com a indi-
cadors de la potabilitat de l’aigua 
de les fonts naturals.

Només la font de la Mitja 
Costa raja aigua potable

Font de la Mitja Costa | ARXIU

L’Ajuntament ha realitzat l’anàlisi d’estiu de les fonts naturals

SALUT PÚBLICA

Silvia Díaz | RedaccióNúria Sánchez | Redacció
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El CEIP Turó és un dels 175 cen-
tres educatius de Catalunya que 
posarà en marxa el curs vinent 
el pla d’anglès. Aquest projecte  
suposa un increment de les ho-
res dedicades a l’aprenentage de 
l’idioma a tots els cicles, també 
a infantil, i la possibilitat d’im-
partir alguns continguts d’altres 
matèries no lingüístiques en 
aquest idioma. L’objectiu és que 
els alumnes utilitzin l’anglès per 
expressar coneixements i vivèn-
cies que vagin més enllà de l’as-
signatura de llengua anglesa.
El centre, que serà pioner al mu-
nicipi en aquest pla, comptarà 
amb dos especialistes en anglès 
a partir del curs vinent i està 
pendent d’un possible tercer. 
A Educació Infantil, es faran 

tres sessions setmanals de mitja 
hora d’anglès oral; al cicle Ini-
cial, dues hores i mitja i al cicle 
Mitjà i Superior, quatre hores. 
El centre ha comptat amb l’ajut 
del professor de Didàctica de la 
Llengua de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB), Ar-
tur Noguerol. 

>Societat

EDUCACIÓ

El CEIP El Turó ampliarà les hores 
dedicades al coneixement de l’anglès
És el primer centre de Montcada que s’acull al pla de la Generalitat per introduir la tercera llengua a les escoles 

16 estudiants orienten 
el seu futur educatiu al  
Campus Ítaca. PÀG. 16

Els comerços tenen 
confi ança en la campanya 
de rebaixes. PÀG. 19

L’objectiu és utilitzar 
l’anglès per expressar 
coneixements i 
vivències d’altres 
assignatures

Laura Grau | Montcada

L’ús de l’anglès com a llengua curricular és un projecte que arriba en l’any que el CEIP El Turó celebra el seu 40è aniversari | NÚRIA SÁNCHEZ

entrevista

‘S’ha demostrat que una llengua s’aprèn en la mesura que s’utilitza’

Per què aposteu per la tercera 
llengua?
La gran defi ciència educativa a 
Catalunya i arreu de l’estat és l’en-
senyament de llengües estrange-
res. Després del boom de les aca-
dèmies d’idiomes, fa alguns anys, 
s’ha demostrat que una llengua 
s’aprèn en la mesura que s’utilit-

za i això és el que volem aplicar 
al centre. Alhora creiem que cada 
escola, tot i ser pública, ha de tenir 
un càracter que la faci diferent de 
la resta. Nosaltres oferim la possi-
bilitat que els nens parlin i apren-
guin l’anglès des del cicle infantil. 
De quina manera s’utilitzarà l’an-
glès fora de l’assignatura?
Estem preparant unitats temàti-
ques dintre de diverses assigna-
tures perquè els alumnes les fa-
cin en anglès. Per exemple, quan 
s’estudiï la reproducció a ciències 
naturals, algunes de les lliçons 

s’impartiran en anglès. Això es pot 
aplicar a fer càlcul en matemàti-
ques o a aprendre cançons a l’as-
signatura de música.
Com veu el futur del centre?
Fa un parell d’anys, el CEIP Turó 
va travessar una situació difícil per 
diferents circumstàncies que ja 
han quedat enrera. Crec que les 
escoles han de treballar per pro-
jectes i objectius i ara el nostre és 
aquest, la tercera llengua. Un altre 
repte en què ja estem treballant és 
que totes les aules tinguin ordina-
dors connectats a Internet | LG

<<

J. Anchustegi-
Echearte
director
CEIP El Turó

La Regidoria d’Educació ha 
acordat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya oferir el curs 
vinent un programa de transició 
de la formació al món del treball 
a l’IES La Ribera per a alumnes 
de quart d’ESO. El programa 
s’adreça a joves amb difi cultats 
d’adaptació a l’escola, que un 
cop a la setmana, durant els ma-
tins, es convertiran en ajudants 
d’empreses locals. 
Les pràctiques esdevindran un 
primer contacte entre els joves i 
el treball. La Regidoria d’Edu-
cació ha de concretar encara si 
aquest taller es posarà en marxa 
al primer o al segon trimestre 
de curs, però el més probable és 
que comenci el pròxim mes d’oc-
tubre. 

Projecte ambiciós. El primer be-
nefi ciari del programa de transi-
ció al món laboral serà un grup 
reduït d’alumnes de l’IES La 
Ribera, però l’objectiu de la Re-
gidoria d’Educació és estendre 
el taller a tots els centres de se-
cundària de Montcada i Reixac. 
Una altra intenció és, en coordi-
nació amb el Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, crear 
una borsa d’empreses que perme-
ti, d’una banda, que els alumnes 
hi facin pràctiques i que, per l’al-
tra, les empreses que s’acullin a 
la borsa puguin donar feina tuto-
ritzada als joves que formen part 
d’aquest projecte. 

L’IES La Ribera 
oferirà el proper 
curs un taller de 
transició al món 
del treball
Silvia Díaz | Redacció
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Les activitats d’estiu estan a punt 
d’arribar a la seva fi . Les propos-
tes que l’Ajuntament ha fet des 
de diversos departaments clou-
ran l’última setmana de juliol. El 
dia 25, hi ha prevista una trobada 
culinària al Centre Cívic l’Alzina 
de Terra Nostra, organitzada pel 
Grup de Dones del barri. La jor-
nada consisteix en un intercanvi 
gastronòmic per conèixer les es-
pecialitats de cada participant a 
la jornada. 
Dins de les activitats adreçades 
als joves, el Centre Cívic La Ri-
bera acollirà el 20 de juliol la se-
gona i última sessió del taller de 
graffi ttis a la fresca, de 18 a 21h. 
D’altra banda, els dies 26 i 27 
tindrà lloc de 18 a 21h l’última 
jornada del taller de malabars i 
acrobàcies al Centre Cívic Can 
Cuiàs i al Centre Cívic La Ribe-
ra, respectivament.
Pel que fa a les propostes orga-
nitzades des de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), 
l’última setmana de juliol acaba-
ran els tallers de balls caribenys, 
dansa oriental i country.

ESTIU 2007

Més de 700 infants 
participen als casals 
L’eix temàtic d’aquest any ha estat ‘la Montcada del futur’

Més de 700 infants han partici-
pat als casals d’estiu que ofereix 
l’Ajuntament. La oferta es divi-
deix ,d’una banda, entre els casals 
de la Regidoria d’Infància i Joven-
tut i, de l’altra, els esportius que 
organitza l’IME que tenen com 
a objectiu posar a l’abast de les 
famílies una oferta de lleure de 
qualitat que combina la vessant 
lúdica amb l’educativa.

Casal d’Infància.  El Casal d’Es-
tiu s’està desenvolupant als col-
legis públics Mitja Costa, Elvira 
Cuyàs, El Viver, Font Freda i 
Reixac i també al Centre Cívic 
Can Cuiàs. El primer torn va 
acabar el 13 de juliol i el segon es 
fa entre els dies 16 i 27 en hora-
ri de 9 a 13.30h, amb l’excepció 
dels dies que es fan sortides a la 
piscina o fora de Montcada –una 
per setmana– en què s’allarga fi ns 
a les 17h. 
La coordinadora del Casal de 
l’Elvira Cuyàs de Mas Rampi-

nyo, Toñi Polo, ha explicat que 
durant els dos torns es fan en to-
tal quatre excursions: “Dues a la 
masia Can Fatjó, on els infants 
fan tallers de fang, i dues més a 
a un parc de Terrassa a fer gim-
canes”. Els tallers i les activitats 
que es fan cada dia a les escoles 
giren entorn la psicomotricitat 
i la relació amb la resta de com-
panys. 
Enguany, el motiu del Casal d’Es-
tiu és la Montcada del futur. Els 
responsables del programa peda-
gògic del Casal són una cinquan-
tena de monitors de l’empresa As-
sist, la mateixa de l’any passat. La 
fi losofi a del programa plantejat 
respon a establir relacions de con-
vivència entre els infants i adqui-
rir coneixements complementaris 
a la tasca educativa que fa l’escola 
durant el curs. La cloenda de les 
activitats del Casal, que acaben el 
27 de juliol, consistirà en una fes-
ta de comiat per als participants. 
Per la seva banda, els Casals es-
portius clouen el 20 de juliol.

Núria Sánchez | Redacció

Un grup d’infants al CEIP El Viver fent un taller de preparació de pizzes | NÚRIA SÁNCHEZ

Les activitats 
d’estiu acaben 
l’última setmana 
del mes de juliol
Sílvia Alquézar | Redacció

Nens i nenes al CEIP Elvira Cuyàs fent-se una disfressa futurista | NÚRIA SÁNCHEZ
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Els 16 estudiants de Montcada i 
Reixac que han participat aquest 
any al Campus Ítaca, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) han fet una valoració 
positiva de la seva estada de 15 
dies a les instal·lacions de la uni-
versitat, participant en tallers, 
debats i activitats culturals, lúdi-
ques i esportives que els han ori-
entat sobre el seu futur docent 
o professional i també els han 
permès conviure amb joves d’al-
tres centres de secundària. Vuit 
alumnes de l’IES La Ferreria i 
altres vuit de l’IES La Ribera, 
tots de tercer d’ESO, van estar 
fi ns al 5 de juliol a la quarta edi-
ció del Campus, una iniciativa 
de l’UAB que pretén estimular 
els joves a continuar estudiant 
en acabar l’ESO. 

En primera persona. Les direcci-
ons dels instituts de Montcada 
i Reixac s’han encarregat de se-
leccionar els joves que han anat 
al Campus, que acostumen a ser 

alumnes que volen seguir estudiant 
però no tenen clar per quin tipus de 
formació decantar-se. 
Un dels seleccionats a l’IES La Ri-
bera ha estat Cristian Luján. Aquest 
jove ha explicat que ha après que 
“no és difícil arribar a la uni-
versitat”. El seu objectiu és estu-
diar Enginyeria Química. Ismael 
Hernández, de l’IES La Ferreria,  

ha participat durant el Campus 
Ítaca en debats d’actualitat, ta-
llers lúdics i activitats físiques. 
“M’he fet una idea del que és 
aquesta nova etapa acadèmi-
ca”, ha indicat. 
Fa quatre anys que l’UAB 
organitza el Campus Ítaca i 
Montcada hi participa des de la 
segona edició.

CAMPUS ÍTACA DE L’UAB

Els joves participants fan una 
valoració positiva de l’experiència
Un total de 16 alumnes han gaudit durant 15 dies de tallers, debats i activitats lúdiques

Silvia Díaz / Cristina Vega | Bellaterra

taulell d’anuncis gratuïts Informació: 
935 726 491

Lloguer o venda. Plaça de pàrquing 
a l’avinguda de Catalunya de Mas 
Rampinyo. Bon preu. Tel. 935 750 429/ 
664 123 571.
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. 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. Tengo titulación oficial   i 
experiencia. Tel. 620 796 935. 

L’Ajuntament va retre homenatge l’11 de juliol a les 14 persones que van fer de monitores a la darrera edició 
de l’activitat “Calaix de records”, organitzada per la Regidoria d’Educació i que compta amb el suport dels 
dos casals de gent gran de Montcada i Reixac. El primer tinent d’alcalde, Joan Maresma (CiU), i la presi-
denta de l’Àrea Social i regidora d’Educació, Ana Rivas (PSC), van lliurar un obsequi a la gent gran que ha 
col·laborat amb la iniciativa  | SD

El grup de joves de Montcada que ha participat al Campus Ítaca d’aquest any | CRISTINA VEGA

SILVIA DÍAZ

L’entitat Adimir ha convocat un 
premi de recerca sobre el món 
de les persones amb discapaci-
tats, amb l’objectiu de promoure 
l’educació en la diferència. El 
certamen està adreçat als estudi-
ants de batxillerat dels centres de 
Montcada i Reixac que elaborin 
el seu treball de recerca. El termi-
ni per presentar els projectes a la 
seu d’Adimir, situada a la Casa 
de la Vila, s’obrirà a l’abril de 
l’any vinent, i els treballs poden 
ser individuals o col·lectius. El 
guardó està valorat en 1.000 eu-
ros per a l’adquisició de material 
informàtic. 

Propostes. Adimir, que forma 
part de la Comissió de Ne-
cessitats Educatives Especials 
(CNEE), també va acordar a la 
darrera assemblea del col·lectiu 
altres punts. El primer consisteix 
a establir acords amb les univer-
sitats i centres educatius d’educa-
ció especial per aportar alumnes 
que, a canvi de pràctiques, ob-

tinguin crèdits. La comissió ha 
enviat una carta a l’alcalde de 
Montcada, César Arrizabalaga 
(PSC), per proposar-li el projec-
te. 
D’altra banda, l’associació conti-
nua amb la campanya per evitar 
el tancament del servei local de 
logopèdia. Aquesta inciativa té 
diferents fases: la primera va ser 
la divulgació de la problemàtica 
als mitjans de comunicació i ara 
s’inicia la segona, que consis-
teix a enviar un escrit al coordi-
nador dels dos ambulatoris de 
Montcada, Miquel Barbany; a la 
regidora de Salut i Serveis Socials, 
M. Carme González (CiU), i a la 
direcció del servei de logopèdia. 
La campanya a les escoles es 
reobrirà al setembre perquè, en 
el moment de fer la seva divul-
gació ja havien acabat les clas-
ses a molts centres educatius. 
Finalment la CNEE va acordar 
formar part del Consell Escolar 
Municipal, amb l’objectiu d’im-
plicar més als centres escolars de 
la localitat.

ADIMIR

Concurs per promoure 
l’educació en la diferència
El certamen premia els treballs de recerca sobre discapacitats

> Homenatge als monitors del ‘Calaix de records’

Darrera assemblea a l’Ajuntament de membres de la CNEE | SILVIA DÍAZ

Núria Sánchez | Montcada
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La Regidoria de Salut Pública 
i Consum, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, ha posat 
en marxa una nova campanya 
de prevenció de riscos davant 
d’una possible onada de calor. 
Per donar a conèixer consells sa-
ludables, el departament està re-
partint un ventall, que incorpora 
recomanacions com beure aigua 
de manera freqüent, no ingerir 
menjars especialment calòrics, li-
mitar l’activitat física a les hores 
de més calor i no exposar-se al 
sol durant les hores centrals del 
dia, mentre que a casa es reco-
mana controlar la temperatura. 

També és aconsellable fer servir 
roba de cotó, de colors clars i 
caminar per l’ombra. La regi-
doria de Salut i Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), ha 
indicat que els consells s’adrecen 
sobretot a la gent gran, “un col-
lectiu en què la incidència de la 
calor pot provocar efectes més 
greus”. Altres col·lectius de risc 
són els infants, els discapacitats i 
els malalts crònics.

Símptomes. Hi ha diferents se-
nyals que poden alertar que algú 
està patint un cop de calor, com 
una temperatura del cos molt 
alta, mal de cap, nàusees, set in-

tensa, convulsions, somnolència 
o, fi ns i tot, pèrdua del coneixe-
ment. Davant d’aquestes situaci-
ons, s’ha de traslladar la persona 
que pateix aquests símptomes a 
un indret més fresc, donar-li ai-
gua, mullar-la i ventilar-la, a més 
d’avisar als serveis sanitaris, com 
el 061. 
Fins al 30 de setembre estarà acti-
vat el Pla d’actuació de calor sobre 
la salut (POCS) de la Generalitat 
–al qual s’hi ha afegit l’Ajunta-
ment– que té com a objectiu predir 
amb la màxima antelació possible 
les situacions de risc per minimit-
zar els possibles efectes negatius 
d’una onada de calor.    

SALUT

L’Ajuntament recomana prudència 
davant d’una possible onada de calor 
La campanya de prevenció s’adreça especialment a la gent gran i als infants

Silvia Díaz | Montcada

Dos veïns es fan aire amb el ventall de l’Ajuntament mentre passen una estona a la plaça Lluís Companys | SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament ha aprovat atorgar 
una subvenció de 1.400 euros a 
l’entitat Proide, que depèn de l’es-
cola La Salle, per donar suport al 
desenvolupament d’un projecte 
solidari consistent en la potabi-
lització d’aigua i el sanejament 

d’una escola de Togo (Àfrica). 
L’objectiu és millorar la salut de 
la població infantil de Savanes, 
regió on està ubicada l’escola, 
creant les infraestructures d’ai-
gua necessàries i impulsant-ne el 
seu bon ús | NS

Dues joves de la Ribera, Lídia 
Gimeno i Elisabeth Andújar, 
duran a terme entre el 6 i el 25 
d’agost dos projectes de coope-
ració a Nahulingo, població d’El 
Salvador agermanada amb el 
municipi. Les dues voluntàries 
faran un taller de reciclatge d’es-
combraries adreçat a infants de 
5 a 13 anys i un altre destinat a 
dones on s’abordaran qüestions 
relacionades amb la família, el 
treball i l’autoestima. “Volem 
conscienciar els més petits de 
la importància de separar les 
escombraries i no cremar-les 
al mig del carrer perquè són 
tòxiques”, ha indicat Andújar. 
Respecte al segon taller, Gimeno 
ha indicat que “també és im-
portant reafi rmar el paper de 
la dona a la societat”.
Les dues joves van participar al 
curs de cooperació que van or-
ganitzar al maig, al Centre Cívic 
La Ribera, les ongs Tazumal i 
Cecade, que treballen a El Salva-

dor. L’Ajuntament de Montcada  
i Reixac subvenciona el viatge 
a les dues cooperants, mentre 
que les poblacions salvadoren-
ques fi nancien el seu allotjament. 
A banda de posar en marxa 
aquests dos projectes, les joves 
també faran un seguiment de 
l’execució dels diversos projectes 
que l’Ajuntament, a través de Ta-
zumal i Cecade, està duent a ter-
me a Nahulingo. Hi ha en marxa 
la construcció d’un museu de la 
revolució, un espai lúdic de tro-
bada, diverses millores a escoles 
i la instal·lació d’una sala d’ordi-
nadors.

SOLIDARITAT

Dues cooperants locals 
viatgen a Nahulingo
Faran un taller sobre reciclatge i un altre adreçat a dones
Sílvia Alquézar | Redacció

Elisabeth Andújar i Lídia Gimeno | SILVIA DÍAZ

SOLIDARITAT

Ajut per a un projecte a Togo
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REBAIXES

Les botigues esperen liquidar 
l’estoc d’estiu durant la campanya
El 15 d’agost els comerços poden obrir però a Montcada es va canviar la data pel 19 de març

Les rebaixes d’estiu s’allargaran 
fi ns al 31 d’agost i durant aquest 
temps els comerços de Montcada 
i Reixac esperen exhaurir els 
productes d’estiu. En aquestes 
dates les botigues abarateixen els 
preus dels seus articles entre un 
10% i un  50%, descomptes dels 
que es benefi cien els clients, es-
pecialment  “aquells que volen 
comprar-se la roba per anar de 
vacances”, explica Sònia Mas, 
de la botiga de roba Xassis. La 
campanya afecta sobretot els co-
merços de confecció i sabateria i 
les rebaixes s’apliquen en funció 
de si un producte té més o menys 
sortida al mercat.

Compres amb seny. Les associaci-
ons de consumidors recomanen 
un cop més als usuaris que com-
prin només allò que realment ne-
cessitin i que comprovin que l’ar-
ticle adquirit també tingui amb el 
preu anterior per comprovar la 
rebaixa. 
D’altra banda, el 15 d’agost és fes-
tiu comercial arreu de Catalunya, 
però a Montcada les botigues no 
obriran ja que des de Comerç es 
va decidir canviar aquesta data 
pel 19 de març –que al municipi 
era festa local– perquè a l’agost hi 
ha molta gent de vacances.

Les botigues de moda són les que més noten la campanya de rebaixes | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada

Les inscripcions acaben el 27 d’agost

Els comerços que vulguin partici-
par a la 8a Fira de Liquidacions 
que organitza Montcada Centre 
Comerç (MCC) tenen temps per 
inscriure’s fi ns al 27 d’agost. 
L’activitat tindrà lloc el 16 de se-
tembre al carrer Major. Les ins-

cripcions es podran fer a l’ofi cina 
de l’MCC, al carrer Barcelona, els 
dilluns, dimecres i divendres de 
9 a 14h. També es pot trucar al 
telèfon 935 751 766 o enviar un 
correu electrònic a l’adreça mont
cadacentre@telefonica.net | SD

8a Fira de Liquidacions de l’MCC

L’Ajuntament edita tríptics 
de salut per als estrangers

La Regidoria de Salut i Serveis 
Socials i l’Associació per a la 
Prevenció i la Promoció de la Sa-
lut  (CEPS) han editat diversos 
tríptics informatius, publicats en 
català, castellà i àrab, sobre els 
recursos sanitaris disponibles a 
Montcada i sobre planifi cació 
familiar, adreçats específi cament 
a immigrants d’origen marroquí 
i equatorià residents al municipi. 
La presentació del material va te-
nir lloc el 13 de juliol al Centre 
Cívic La Ribera. La regidora de 

Salut i Serveis Socials, M. Carme 
González (CiU), va explicar que 
l’objectiu és donar a conèixer 
conceptes com “què és una ur-
gència, com utilitzar la targeta 
sanitària i a on s’han d’adreçar 
els veïns per rebre segons quins 
tipus de serveis”. Des de fa qua-
tre anys, CEPS forma agents co-
munitaris de salut entre la pobla-
ció marroquina i equatoriana per 
apropar les persones immigrades 
als recursos de l’administració. 
Actualment hi ha 10 agents, 6 
d’origen marroquí i 4 equatorià. 

7.500 euros per a projectes sobre immigració
Els programes locals sobre diversitat i ciutadania que coordina la 
Regidoria d’Integració Social i Drets Civils de l’Ajuntament han rebut 
una injecció econòmica de 7.511 euros de la Diputació de Barcelona, 
que es destinarà a millorar les actuacions que es fan des de dife-
rents departaments municipals i entitats vers la població immigrant, 
a facilitar les relacions de convivència entre la població estrangera i 
l’autòctona i a promoure la igualtat d’oportunitats. En col·laboració 
amb altres departaments, Integració Social i Drets Civils ha posat 
en marxa diferents iniciatives per treballar el fet migratori des d’una 
perspectiva multicultural, com la creació d’espais de convivència, el 
programa Construir l’Entorn, La Ribera de les Dones o el Pla Local 
de Recepció i Acollida | SD

subvenció

SANITAT I IMMIGRACIÓ

Uns 200 infants van participar 
el 14 de juliol al segon Estiu 
al carrer, una festa organitzada 
pels comerciants de Mas Ram-
pinyo. Hi va haver jocs tradi-
cionals, una guerra d’aigua i 
una exhibició de batuca | SD

Festa infantil a 
Mas Rampinyo

Laura Grau | la Ribera

L’acte de presentació del material va tenir lloc al Centre Cívic La Ribera | LAURA GRAU

Els recursos estan editats en català, castellà i àrab

La batucada va acollir un gran nombre d’infants ballant al carrer | ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

 | SÍLVIA ALQUÉZAR
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ESPAI JOVE CAN TAULER

La Mostra de Turisme acaba el 20 de 
juliol amb un concert de grups locals
Durant tot el mes, Can Tauler ha acollit tallers i activitats inspirats en països exòtics

La Mostra de Turisme Juvenil, 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància i Joventut, té previst 
celebrar el 20 de juliol la festa de 
cloenda amb un concert en què 
actuaran, entre d’altres, els grups  
el Rey de Espaldas i Nikeriendo, 
aquest últim de Montcada. L’ac-
tuació es farà a l’Espai Jove Can 
Tauler (Balmes,16) a partir de les 
19h. 
Aquest any, dins de la Mostra, 
s’han organitzat un curs d’anglès 
útil per aprendre les nocions ne-
cessàries d’aquest idioma per de-
fensar-se en les situacions més co-
munes que es donen als viatges, 

així com altre un curs de llengua 
i cultura per endinsar-se i conèi-
xer més el món àrab.

Activitats. La Mostra també ha 
programat altres activitats com  
danses de Bollywood, una tarda 
de degustacions, un taller de ta-
tuatges de henna, un altre de cui-
na de l’Índia i una tarda africana 
amb la celebració d’un concert i 
un taller de dansa. A més, s’han 
organitzat tres exposicions: una 
de turisme sostenible i solidari 
anomenada ‘Ni blanc ni negre’ 
de la Fundació Akwaba; una 
altra sobre Berlín i el camp de 
concentració de Sachsenhausen, 

a càrrec d’Angie Hernández; i 
una tercera sobre el turisme sos-
tenible i solidari i la importància 
en el desenvolupament de països.  
La regidora d’Infància i Joventut, 
Eva Gonzalo (PSC), afi rma que 
“amb la Mostra –que va co-
mençar el 22 de juny– cada any 
oferim des de l’Ajuntament un 
servei molt útil que va sumant 
adeptes”. 
D’altra banda, el Camp de Tre-
ball al Parc de la Serralada de 
Marina, previst entre el 15 i el 27 
de juliol per la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut, s’ha hagut de sus-
pendre per manca de persones 
inscrites. 

Tres joves locals van fer una exhibició de guitarra elèctrica el dia de la inauguració de la Mostra de Tursime | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Consell Territorial del centre entra 
en l’última fase de la seva constitució
El dia 28 de juny es va fer una jornada al Centre Cívic La Ribera amb unes 40 persones

Una quarantena de persones va 
participar a la jornada partici-
pativa que el 28 de juny va or-
ganitzar l’Ajuntament al Centre 
Cívic La Ribera, amb l’objectiu 
de defi nir les funcions, la com-
posició i els canals d’informació 
del Consell Territorial del centre, 
un organisme que està en vies de 
constitució i que està previst al 
Reglament de Participació Ciu-
tadana de Montcada i Reixac. 
Aquest consell tractarà temes 
urbanístics, culturals, de segure-
tat, civisme i altres aspectes dels 
sectors del centre de Montcada, la 
Ribera, Vallençana-Reixac i Bosc 
d’en Vilaró. La trobada la va pre-
sidir el regidor Carles Guijarro 
(PSC) –qui va liderar la reforma 
del Reglament de Participació 
durant l’anterior mandat– i va 
comptar amb la presència de tèc-
nics de la Universitat Autònom a 
de Barcelona (UAB), que han des-
envolupat el treball de diagnosi, i 
representants d’entitats veïnals i 
cíviques dels sectors implicats.

Defi nició. Els consells territorials 
són òrgans estables on la ciutada-
nia i les entitats poden rebre infor-
mació i donar la seva opinió sobre 
temes que afectin a barris. L’Ajun-
tament ha comptat en el procés 
previ a la reunió amb tècnics de 
l’UAB, que s’han encarregat de 
fer una diagnosi  amb entrevis-
tes a polítics, tècnics i membres 
d’entitats del territori implicat. El 

consell tindrà un doble objectiu, 
permetre el diàleg entre l’Ajunta-
ment, les entitats i els ciutadans 
sobre qüestions de la vida quoti-
diana i prendre consciència dels 
problemes de l’àmbit territorial 
en què hi actua. El Consistori vol 
constituir tres consells territorials 
més al municipi: el de Mas Ram-
pinyo, Can Cuiàs i Can Sant Joan, 
i Terra Nostra i Font Pudenta.

Silvia Díaz | la Ribera

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Nou acte institucional per 
celebrar l’11 de setembre
Maria Ventura, de l’Esplai per a la Dona, convidada a fer el discurs 

L’ofrena fl oral de la Diada Nacional de Catalunya es fa a la plaça de l’Església | ARXIU

El regidor Carles Guijarro (PSC), al centre, amb dues tècniques de participació | NÚRIA SÁNCHEZ

L’Ajuntament torna a organitzar 
l’acte institucional amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya, 
que es farà a la plaça de l’Esglé-
sia. El programa començarà a les 
11.30h amb un grup d’animació, 
que donarà el tret de sortida a l’ac-
te per tot el carrer Major. La his-
sada de la senyera, els parlaments 
ofi cials i l’ofrena fl oral es faran a 
partir de les 12h. Amb motiu del 

20è aniversari de l’Esplai per a la 
Dona, Maria Ventura, portaveu 
de l’entitat, oferirà un parlament, 
convertint-se així en la primera 
dona que protagonitza aquest 
acte. 
Durant la celebració actuarà un 
grup d’instrumetns de corda. D’al-
tra banda, les entitats que vulguin 
participar en l’ofrena fl oral poden 
presentar la sol·licitud per registre 
fi ns a fi nal de juliol.

Silvia Díaz | Redacció
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en 2 minuts...

> L’Ajuntament no organitza viatge a Águilas
L’Ajuntament ha decidit no organitzar aquest estiu una expedició a 
Águilas, com acostumava a fer-ho tots els mesos d’agost. El motiu 
és que el Consistori està molest perquè l’Ajuntament d’Águilas fa 
dos anys que no organitza cap acte ofi cial d’agermanament i està a 
l’espera que pregui la iniciativa. De tota manera, l’alcalde de Montcada i 
Reixac, César Arrizabalaga (PSC), anirà a Águilas a títol personal | SD

CAL Montcada

> Gent que es mou

Potenciar l’ús social del català
La nova entitat es va presentar ofi cialment el 6 de juliol en el marc d’una festa a l’Abi

“La Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL) ha nascut per 
aglutinar forces, les de totes les en-
titats i persones del municipi que 
tinguin com a objectiu fomentar 
l’ús social i la cultura en llengua 
catalana”. Així es va expressar el 6 
de juliol la presidenta de la CAL de 
Montcada, Marta Serra, en l’acte 
de presentació ofi cial de l’entitat. 
En el marc d’una festa a l’Abi, la 
secció va mostrar els seus objec-
tius i va fer públiques les activitats 
que té previst desenvolupar d’ara 
en endavant. 
La CAL la integren un grup de vo-
luntaris del municipi que pretén re-
cuperar l’esperit de l’entitat La Cri-
da, que anys enrera va començar 
a treballar perquè el català –una 
llengua completament normalitza-
da a nivell ofi cial– es faci servir no 
només en l’àmbit burocràtic i ad-
ministratiu sinó que  “se senti al 
carrer, la gent la tingui com a seva 
i la faci servir”, ha indicat Serra.
Activitats. Fa gairebé una dèca-

da que la CAL està implementa-
da arreu dels Països Catalans. El 
principal acte de la plataforma és 
el Correllengua, una eina per do-
nar a conèixer la llengua i la cul-
tura d’una manera festiva i lúdica, 
a través de xerrades, actuacions i 
concerts. Aquesta activitat es farà a 
la tardor i la secció local farà arribar 

la fl ama del Correllengua a Montca-
da, el símbol d’aquesta iniciativa. 
A banda del Correllengua, la CAL 
també vol organitzar tallers lingüís-
tics.  

La presentació de la CAL de Montcada es va fer a l’Abi el 6 de juliol | SILVIA DÍAZ

  més informació
   Dijous 20.30h, Abi 
    montcada@cal.cat

 Silvia Díaz | Montcada

> Dones magribines i egípcies, a la Ribera
El Centre Cívic La Ribera va 
acollir un cicle de conferèn-
cies per donar a conèixer la 
realitat de les dones magri-
bines i egípcies, organitzat 
per l’Ajuntament, l’ONG Lliga 
dels Drets dels Pobles i la 
Diputació de Barcelona. El 
cicle va començar el 2 de ju-
liol amb la conferència sobre 
l’Islam, a càrrec de l’antropò-
leg Jordi Moreras. El dia 4 va 
continuar amb la projecció ‘Sólo Sueños’, de la directora egípcia Amal 
Ramsis. Per últim, el 6 de juliol la presidenta de l’Associació de Dones 
Amazigues Tamettut, Salwa El-Gharbi, va tancar el cicle amb una con-
ferència sobre la dona al Marroc (a la foto) | NS

> Fi dels jocs al carrer de Can Sant Joan
La Regidoria de Serveis Socials 
organitza el 20 de juliol la dar-
rera jornada del taller d’estiu de 
Can Sant Joan amb una tarda 
de jocs d’aigua al CEIP El Viver 
(17.30h). Els dies 6 i 13 de juliol 
es van fer altres activitats lúdi-
ques al carrer Reixagó | SD

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ
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>La bústia del lector >Editorial
En defensa 
del Turó
Els plans de Lafarge per ini-
ciar la seva activitat extractiva 
a la base del Turó, en una de 
les zones que té per explotar, 
no han estat ben rebuts per 
la ciutadania. Tant l’Ajunta-
ment com el Grup del Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció 
–amb el suport de diverses 
entitats– s’han manifestat en 
contra del projecte que la ci-
mentera ha presentat davant 
de la Direcció General de 
Mines de la Generalitat i que 
preveu extraure més de qua-
tre milions de tones de pissar-
res i calcàries durant un perí-
ode d’entre 26 i 44 anys.
Des que al 1917 Lafarge –his-
tòricament coneguda com a 
Asland– es va instal·lar al mu-
nicipi són moltes les famílies 
que han treballat a la fàbrica. 
Ha estat una de les empreses 
més importants de la ciutat i 
amb més renom, però tam-
bé és cert que els barris més 
propers, especialment Can 
Sant Joan, han hagut de con-
viure a diari amb les molèsties 
pròpies de l’activitat productiva. 
Si bé amb el temps els siste-
mes de control d’emissions de 
partícules han millorat substan-
cialment, avui dia els veïns es 
continuen queixant d’excés 
de contaminació atmosfèrica. 
També hi ha la preocupació 
que la cimentera pugui utilit-
zar en el futur llots de depura-
dora com a combustible amb 
l’autorització de la Generalitat.
Per acabar amb aquests 
neguits urgeix la màxima 
transparència per part de la 
cimentera i de les administra-
cions respecte els plans de la 
factoria, les afectacions a la 
població i el futur del Turó.

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez i Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). 
Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona. 
Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor Ajuntament: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: www.montcada.cat i www.montcadaradio.com 

el click

Per la neteja de la llera del riu Ripoll

Sóc una veïna del municipi que pas-
seja sovint per la llera del riu Ripoll. 
Estic preocupada per la proliferació 
d’escombraries i residus que generen 
les persones que cuiden els horts de 
la zona.  Crec que el Servei de Medi 
Ambient de l’Ajuntament hauria d’ac-
tuar abans que passi un desgràcia 
perquè, si hi ha una riuada forta en 
l’època de les pluges, tota la brutícia 
acumulada podria provocar fortes 
inundacions al nostre municipi.

A. S.  |  MONTCADA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Estan obligats els comerços a tenir a la vista els preus dels seus pro-
ductes? Ho dic perquè moltes botigues del carrer Major, sobretot de 
queviures, no ho fan.
Conxita Agustí | Montcada

Sí, els establiments estan obligats a tenir els preus a la vista dels consu-
midors, excepte les joieries i les pelleteries per raons de seguretat. Els 
preus de venda han d’estar indicats amb cartells o amb etiquetes visi-
bles, com a mínim en català, expressats de forma inequívoca, fàcilment 
identifi cable i clarament llegible i han d’estar precedits de les sigles PVP. 
En el cas específi c de les botigues de queviures, s’han d’expressar en la 
unitat de mesura habitual del producte en sí com per exemple per quilo, 
per litre o per dotzena | Conxi Basté, inspectora de Consum

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 

Queixa 
Avui tinc ganes de queixar-me. Primer 
de tot, voldria felicitar la ineptitud de 
la Regidoria encarregada de tallar les 
canyes de la via. És completament 
anormal tallar-les verdes per deixar-
les esteses secant-se al sol dos dies 
abans de la revetlla de Sant Joan. 
Cada any passa igual, estem tots els 
dies patint i controlant per trucar als 
Bombers a la primera de canvi. Per 
cert, quina Regidoria és la responsa-
ble de netejar les herbes i la brutícia 
que s’acumula a la vorera de l’apar-
cament del carrer Elionor? Crec que 
la mateixa! Si us plau, facin un tomb 
per allà i veuran que fa fàstic.
Benvolguts administradors del nostre 
Ajuntament, en comptes de fer cons-
truccions faraòniques i poc aprofi ta-
des, podrien acurar les petites coses 
que formen part de la vida quotidiana 
de tots els ciutadans, com ara millo-
rar la neteja dels nostres carrers –són 
bruts i fan pudor de pixums–, fer les 
voreres transitables per a tothom i no 
posar pivots a voreres estretes que 
l’única cosa que fan és difi cultar en-
cara més el pas –carrers Montiu i Julio 
Garcia, per posar exemples evidents.
Pel que he llegit, sra. Porro, vostè és 
la regidora que porta els temes de la 
Policia Local. Em podria resoldre un 
parell de dubtes que tinc? És neces-
sari que els cotxes i les motos dels 
nostres agents circulin pels carrers a 
tota velocitat i amb les sirenes posa-
des a altes hores de la nit? I és gaire 
coherent que els nostres agents mul-
tin els vehicles que han estacionat 
damunt de la vorera quan ells fan el 
mateix per multar-los?
Tinc una proposta innovadora per fer 
de Montcada una ciutat més moder-
na, més europea. Moltes ciutats tenen 
animals com a mascota, utilitzant-los 
com a símbol identifi catiu. Montcada 
podria aprofi tar aquells individus que 
sempre són a l’estació de Manresa i 
així deixarien d’intimidar al personal i 

farien alguna cosa de profi t pel nostre 
municipi. 
Ara recordava aquell cartell de 
l’Ajuntament que promocionava una 
Montcada “neta, ecològica, verda, so-
lidària..” Si us plau, qui la trobi que 
la retingui i me l’ensenyi perquè la 
que jo conec és una Montcada bruta, 
abandonada, amb deixalles pels car-
rers, amb cotxes i motos que circulen 
a tota velocitat i ens inunden de so-
rolls i fums. Intentem entre tots cuidar 
una mica les poques coses bones que 
tenim i procurem no fer-les malbé.

Cristina Tejedor
 Montcada

Agradecimiento
Desde la Asociación Adimir queremos 
hacer público nuestro agradecimien-
to al exconcejal Juan García,  por su 
humanidad y cariño y por esa dedi-
cación que siempre demostró hacia 
nuestro colectivo, escuchando nues-
tros problemas y buscando soluciones 
y recursos para conseguir eliminar las 
barreras arquitectónicas de nuestro 
querido pueblo.
Todos los miembros de Adimir que 
durante estos años hemos tenido 
el privilegio de tratar con él, coinci-
dimos en que es una gran persona y 
siempre vimos en él a un buen amigo, 
una persona desinteresada y con un 
gran espíritu de lucha por conseguir 
lo mejor para Montcada.
Le echaremos de menos, pero espera-
mos que su marcha del Ayuntamiento 
haya sido para un buen cambio en su 
vida personal o profesional. No cam-
bies nunca. Tus amigos de la Asoci-
ación de Discapacidados Psíquicos, 
Físicos y Sensoriales de Montcada i 
Reixac Adimir.

Adimir
Montcada

FAVMiR
Desitjo informar la població sobre la 
meva dimissió com a secretària de la 

nova junta de la FAVMIR, entitat de la 
qual anteriorment n’era la presidenta. 
M’agradaria resaltar que el nou presi-
dent que em substitueix en el càrrec 
va presentar els avals el mateix dia de 
la votació, autoritzat per l’assemblea, 
la qual cosa és del tot il·legal, segons 
els estatuts.
No és la meva intenció qüestionar 
ni deslegitimar la nova junta, però sí 
donar una pinzellada de llum sobre 
com es fan les coses a Montcada i 
Reixac en els últims temps, per part 
de persones i institucions. Ha estat 
la intenció i el màxim empeny i es-
forç d’aquesta presidenta despolitit-
zar completament la FAVMIR, cosa 
impossible des del moment en què 
el vicepresident i alhora president 
de l’AV de Terra Nostra es va presen-
tar com a número 12 a la llista del 
partit majoritari i tenint com a secre-
tari també un membre d’aquest par-
tit. Feia mesos que cap d’ells venia 
a les reunions i des de fa més d’un 
any vaig haver de fer tota la feina de 
la FAVMIR jo sola. Des del mateix 
moment abans esmentat, vaig rebre 
l’atac sistemàtic i inexplicable per 
part del propi vicepresident i inge-
rències i pressions polítiques cap a 
la meva persona que algun dia expli-
caré. Amb la nova Junta entrant crec 
que la FAVMIR estarà més polaritza-
da que mai i es voldrà fer d’aquesta 
un ús contrari pel que fou creada.
Durant els dos anys que ha estat 
dirigida per mi, la FAVMIR ha estat 
més activa, lúcida i viva que mai en 
els seus 15 anys d’existència, mal-
grat els entrebancs que he sofert. 
Ho sento pels projectes i idees que 
s’han quedat a l’espera, que eren 
molt interessants per al poble de 
Montcada.
Espero, a no molt  llarg termini, tenir 
una nova oportunitat a la FAVMIR o 
en un altre àmbit per desenvolupar 
l’anteriorment exposat, treballant per 
Montcada. Des d’aquesta entitat que, 

encara que a alguns els pesi, és la 
més important després de la pròpia 
Alcaldia, en representar la majoria 
dels barris. Sempre que compti amb 
persones com cal i assenyalades, allà 
estaré jo. Fins a sempre.

Fina Riera
Montcada

Sorolls al Pla d’en Coll
La presente carta es para quejarme 
por la contaminación acústica y la 
generación de residuos provocada por 
una pandilla de personas a altas horas 
de la noche. En la calle Castellón del 
Pla d’en Coll tenemos unos bancos 
públicos que son ocupados por unos 
jóvenes que no respetan el descanso 
de los vecinos. En mi caso en parti-
cular tengo un bebé de un mes y no 
puedo poner el aire acondicionado, 
por lo cual tengo que dormir con las 
ventanas abiertas. A partir de la me-
dianoche estos individuos ponen sus 
coches en marcha para hacer sonar 
sus tubos de escape preparados y 
además dejan todo el parque lleno de 
restos de la comida preparada de una 
cadena de comida rápida de Montcada 
i Reixac. 
Después de llamarles la atención 
educadamente, han cambiado el ho-
rario para molestar, ahora es a partir 
de las 3 de la madrugada. Paso en 
mi trabajo más de 17 horas y sólo 
quiero llegar a casa a descansar, 
pero no puedo. Me gustaría saber 
qué puedo hacer.

Manel Rodríguez
Pla d’en Coll

Fe d’errates
En l’anterior número de La Veu vam 
escriure erròniament els noms de les 
components de la Junta local de l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer. Els 
noms correctes són els següents: Pa-
quita Mañosa, Pepita Gil, Maria Teresa 
Balart, Angelina Massagué, Paquita 
Font, Mari Moyano i Anna Pursals.

El proper número, el 14 de setembre
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Ofrena fl oral de les autoritats i 
entitas a l’escultura La Força de 
la Terra, situada a la plaça de 
l’Església.

www.montcada.cat

>Agenda Diada Nacional 
de Catalunya

11 de setembre, a 
les 12h

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 fotogràfi ca 
de projectes de ciutat

De l’1 d’agost 
al 2 de setembre

EXPOSICIÓ

DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE TALLA I ESCULTURA  
5 de setembre, a les 19.30 h
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA

CONFERÈNCIA

 L’ESCULTURA EN FUSTA
a càrrec de Juan M.Medina Ayllón

        6 de setembre, a les 20h

20-J l divendres
Activitats. Jocs d’aigua. Hora: 17.30h.  
Lloc: pista coberta del CEIP El Viver.

Mostra turisme. Festa de cloenda. Hora: 
19h. Concerts de grups locals. Lloc: Es-
pai Jove Can Tauler. 

Concert. Repertori de sarsuela i òpera.
Amb Daniel Garcia (piano) i M. teresa 
Vert (soprano). Hora: 22h. Lloc: Gran 
Casino de Terra Nostra. 

21-J l dissabte
Concert. Leonard Eskinner (rock). Hora: 
20h. Preu: 3 euros. Lloc: Pub Boule-
vard.

22-J l diumenge
Concert. La Mujer Roble. Hora: 20h. 
Lloc: Pub Boulevard. Preu: 2 euros.

23-J l dilluns
Activitat. Dilluns d’esports. Hora: 18h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler.

24-J l dimarts
Taller. Ludojocs. Hora: 17h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs. Organitza: Esplai Can 
Cuiàs.

25-J l dimecres
Taller. Trobada culinària. Hora: 18h. 
Lloc: Centre Cívic Alzina. Organitza: 
Grup de Dones de Terra Nostra

26-J l dijous
Activitat. Tarda de malabars i acrobàcies. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Taller. Ludojocs. Hora: 17h. Lloc: Centre Cí-
vic Can Cuiàs. Organitza: Esplai Can Cuiàs.

27-J l divendres
Taller. Trobada culinària: rebosteria de 

temporada i postres refrescants. Hora: 

18h. Organitza: Grup de Dones de Terra 

Nostra.

Activitat. Tarda de malabars i acrobà-

cies. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic La 

Ribera.

Xerrada. Documentació i arrelament. 

Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic La Ri-

bera. Organitza: Ajuntament.  

28-J l dissabte
Concert. Actuació del cantautor Emilio 

Rosales. Hora: 20h. Lloc: Pub Boule-

vars. Preu: 2 euros.

29-J l diumenge
Concert. Actuació d’El Turno del pez Si-

món (veure pàgina 29). Hora: 20h. Lloc: 

Pub Boulevard. Preu: 2 euros.

25-A l dissabte
Presentació. Primer Equip CD Montca-

da. Hora: 20h. Lloc: Nou Estadi Muni-

cipal. Assemblea de socis. Hora: 18h. 

Lloc: Ofi cines del club.

5-S l dimecres
Exposició.  Dels alumnes de l’Escola de 

Municipal de Talla i Escultura de Mon-

tcada i Reixac. Inauguració del curs 

2007-2008. Data: 5 de setembre. Hora: 

19.30h. Lloc: Auditori Municipal. Fins al 

16 de setembre.

6-S l dijous
Conferència. L’escultura en fusta a cà-

rrec de l’escultor, Juan María Medina 

Ayllón. Hora: 20h. Lloc: Auditori Muni-

cipal.  Organitza: Escola Municipal de 

Talla i Escultura.

7-S l diumenge
Taller. Bijuteria de reciclatge. Hora: 18h. 

Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Festa Major de Terra Nostra. Del 7 a l’11 

de setembre (veure actes 29 i 36). Or-

ganitza: AV de Terra Nostra.

9-S l diumenge
Presentació. Primer Equip UE Sant Joan 

Atlètic. Hora: 18h. Lloc: Camp Munici-

pal de Can Sant Joan.

11-S l dimarts
Diada Nacional de Catalunya. Ofrena fl o-

ral. Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Església.

12-S l dimecres
Exposició. Pintures dels joves Pau Ro-

mero i Carlota Pagès. Data: Del 12 al 

28 de setembre. Lloc: Espai Jove Can 

Tauler. 

13-S l dijous
Inauguració. Exposició de pintura de 

Maria Teresa Gràcia. Hora: 20h. Lloc: 

Casa de la Vila.

Taula rodona. L’escultura a l’art africà, 

amb Ferran Soriano, Joan Sala, Josep 

Blanc i Efi  Cubero. Moderador: Luis Bar-

bosa. Hora: 20h. Lloc: Auditori. Organit-

za: Escola Municipal de Talla i Escultura.

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

20 21 22

27 28 2924 25 2623
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El descobriment d’una nova vi-
venda és la principal troballa de 
la darrera campanya arqueològi-
ca que ha dut a terme el Museu 
Municipal al jaciment ibèric Les 
Maleses, amb el suport del Con-
sorci de la Serralada de Marina. 
La campanya va tenir lloc entre 
el 25 de juny i el 12 de juliol i 
va comptar amb la participa-
ció d’una vintena d’alumnes de 
l’IES Montserrat Miró, estudiants 
universitaris i col·laboradors del 
Museu. 
Els objectius de la intervenció 
eren avançar en el coneixement 
de l’estructura urbanística del 
poblat i intentar localitzar el camí 
d’accés. El primer objectiu s’ha 
complert, ja que s’ha trobat una 

nova vivenda, concretament la 
número 14. És la més complexa 
de les trobades fi ns ara perquè 
està dividida en cinc espais i con-
fi rma la teoria que aquest poblat 
“gaudia d’un cert benestar 
econòmic, ja que les cases no 
tenen una estructura senzilla i 
no n’hi ha cap d’igual”, expli-
ca Gemma Hidalgo, una de les 

responsables de la campanya. 
També s’ha localitzat nombrós 
material ceràmic, sobretot àmfores 
–moltes usades per conservar i 
transportar aliments– i una pe-
dra de molí barquiforme. Com a 
curiositat, destaca la troballa de 
petits elements de bronze d’un 
collaret. Pel que fa al segon objec-
tiu, s’ha excavat el camí d’accés 
actual i no s’ha trobat cap indici 
que fos l’entrada originària del 
poblat, però sí el que podria ser 
la vivenda d’un vigilant. 
A la pròxima campanya s’exca-
varà la vessant oest “on podria 
estar l’entrada del poblat”, opi-
na Hidalgo.

>Cultura

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2007

Aquesta és la setena intervenció que es fa al jaciment Les Maleses per desvetllar la forma de vida dels ibers

Laura Grau  | Serralada de Marina

Es presenta el DVD 
de la Festa Major i el 
MiRalafoto 2007.  PÀG.  30

‘El turno del pez 
Simón’ actua al Pub 
Boulevard.  PÀG.  29

L’equip d’arqueòlegs i estudiants que han participat a la campanya d’excavacions 2007, en plena tasca | NEREA ARRIZABALAGA

També s’ha 
descobert nombrós 
material ceràmic, 
sobretot àmfores per 
conservar aliments

A la imatge es pot apreciar la successió de vivendes que conformen el poblat |  N. ARRIZABALAGA

Apareix una nova vivenda excavada 
a la roca amb cinc habitacions

Nova edició 
del Premi 
de Pintura 
Juan Ramón 
Masoliver

Del 3 al 19 de setembre esta-
rà obert el termini per presen-
tar obres a la nova edició del 
Premi de Pintura Juan Ramón 
Masoliver que convoca l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac. El 
procediment pictòric i la temà-
tica són lliures. Només s’hi pot 
participar amb una obra, que ha 
de ser inèdita i en cap cas excedir 
del tamany 146x114 cm. El pri-
mer premi està dotat amb 3.000 
euros i el fi nalista, amb 1.500. 
En els dos casos els autors tenen 
dret al muntatge d’una exposició 
amb l’edició d’un catàleg de les 
obres. El jurat està format pels 
crítics d’art Josep M. Cadena, 
Josep Corredor-Matheos, Con-
xita Oliver, Ramón Casalé i una 
nova incorporació, Àlex Mitrani, 
historiador de l’art especialista 
en les avantguardes catalanes, 
que substitueix el desaparegut 
pintor montcadenc Joan Capella. 
Les bases es poden consultar al 
web www.montcada.org.

Laura Grau  |  Montcada

A. Santos, guanyador del 2006 | ARXIU/L.GRAU
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L’escultor montcadenc Luis Bar-
bosa ha obtingut la Medalla Josep 
Llimona del Cercle Artístic de 
Sant Lluc per l’obra “Dehesa”, 
una escultura en fusta d’iroko que 
representa un cavall rebolcant-se. 
Aquesta creació també ha meres-
cut el Premi Especial que conce-
deix el jurat entre totes les obres 
exposades a la Col·lectiva Social 
de l’entitat, on s’inclouen obres 
de pintura, escultura, gravat i 
fotografi a. Aquesta és la segona 
vegada que l’artista rep la Meda-
lla Josep Llimona d’escultura que 
ja va obtenir l’any 1996. “Estic 
molt content de rebre aquest 
reconeixement d’un dels cer-
cles artístics més importants de 
Catalunya”, ha dit Barbosa.

Escola de talla. Els alumnes del 
centre que l’escultor dirigeix a 
Montcada faran una exposició a 
l’Auditori del 5 al 16 de setembre 
per iniciar el curs. La mostra, que 
s’inaugurarà el 5 de setembre a 
les 10.30h es complementarà amb 

una conferència a càrrec de Juan 
M. Medina Ayllón (6 de setem-
bre, 20h),  i una taula rodona amb 

la crítica Efi  Cubero i els escultors 
Ferran Soriano, Joan Sala i Josep 
Blanc (13 de setembre, 20h). 

ESCULTURA

Luis Barbosa guanya la medalla 
Josep Llimona del Cercle Sant Lluc

Laura Grau  |  Montcada

L’Escola Municipal de Talla i Escultura, que dirigeix l’artista, inaugura una mostra al setembre

Barbosa, amb l’obra ‘Dehesa’, que li ha valgut el Premi Llimona d’escultura | SAIDA BARBOSA

Maria Teresa Gràcia 
exposa a la Casa de la Vila

La montcadenca Maria Teresa 
Gràcia inaugura el 13 de setem-
bre a la Casa de la Vila (20h) 
una exposició de pintures a l’oli. 
Gràcia, de 61 anys i administra-
tiva de professió, va ser alumna 
del pintor Joan Capella durant 
10 anys. 
Aquesta és la segona vegada que 
fa una exposició individual. El 
seu debut va ser a la Sala d’Art  
de Cardedeu l’any passat. Tam-
bé ha participat en tres ocasions 

al Mercat d’Art i a les exposicions 
col·lectives dels alumnes del cur-
sos de pintura de l’Ajuntament. 
La pintura de Gràcia és fi gura-
tiva amb una clara infl uència de 
Capella en els colors i les for-
mes. “Com a mestre m’ha in-
fl uït molt i no m’importa  que 
se’m noti”, ha explicat l’artista. 
També es declara admiradora 
de Kandinsky i Picasso. Entre la 
vintena de pintures de la mostra, 
hi ha un retrat de Capella fet mà 
a mà entre els dos artistes.

Laura Grau |  Montcada

PINTURA

M.Teresa Gràcia, amb una de les tel·les que forma part de l’exposició | LAURA GRAU

L’artista va ser alumna de Joan Capella durant 10 anys
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TEATRE

Teatrac estrena amb èxit el vodevil 
‘No et vesteixis per sopar’
Una posada en escena efectiva i una bona interpretació fan gaudir el públic a l’Abi 

Carles Guillén, Laura Balcell, José Luis Jiménez i Lourdes Balart, en una divertida escena del vodevil ‘No et vesteixis per sopar’ | SANTI ROMERO

Jordi Amenós porta  
‘Metàfores’ a Tàrrega

L’actor montcadenc Jordi Ame-
nós portarà l’espectacle ‘Metà-
fores terapèutiques’ a la pròxi-
ma edició de la Fira de Teatre 
de Tàrrega. Amenós actuarà 
el 9 de setembre (22h) fora de 
la programació ofi cial, a l’espai 
Educat’s, compartint l’escenari 
amb el monologuista Godoy 
i la companyia El cansancio. 
El muntatge ha experimen-
tat alguns canvis respecte el 
que va estrenar el passat mes 
de desembre a l’Auditori de 
Montcada. “Es mantenen les 
mateixes cançons però al-
guns textos han variat”, expli-
ca l’actor que entén l’espectacle 

com un “work in progress” que 
està sotmès a canvis constants. 
Aquesta és la primera vegada 
que participa a la pretigiosa 
Fira amb un espectacle per a 
públic adult.

El grup Saiuc triomfa a Can Cuiàs. La sala d’actes del 
Centre Cívic Can Cuiàs va quedar petita per acollir el públic que va assistir 
a les dues representacions de la comèdia Premios Juanete 2007 que va 
fer el grup de teatre Saiuc, del Grup de Dones de Can Cuiàs, el passat 30 
de juny amb motiu del 15è aniversari de l’entitat. La vetllada va cloure amb 
un sopar a la pista semicoberta i un ball de fi  de festa | LG

Crítica teatral

El vodevil ha generat grans èxits de taquilla i és un re-
ferent teatral per a molts espectadors. És per això que 
força grups amateurs s’arreceren en aquest gènere per 
tal d’aconseguir una connexió efi caç amb el públic. Però, 
sovint, el que havia de ser una divertida sessió s’acaba 
convertint en una successió de tics difícil d’empassar. No 
és el cas de l’estrena de No et vesteixis per sopar que el 
grup Teatrac va fer a l’ABI l’1 de juliol. La comunió es-
pectacle-espectador va ser plena i, la majoria, vam sortir 
amb un regust de feina ben feta. La posada en escena és 
efectiva i adequada a l’obra, però potser una distribució 
diferent de l’espai n’hauria millorat el resultat. La direcció, 
amb bon criteri, ressalta la multitud d’accions còmiques 
de l’obra, tan verbals com físiques, però, per moments, 
n’allargassa algunes amb l’esperança d’un doble gag que 
no s’acaba de crear, o bé accelera escenes més explica-

tives que contenen un ritme propi. La doble vessant del 
director/actor Carles Guillén la resol amb bona nota, tot i 
que la seva interpretació tendeix, a estones, a ser la d’un 
clown. La majoria de les interpretacions de la resta són 
creïbles i s’emmarquen dins un to de comèdia que prima 
la contenció enfront la desmesura caricaturesca. Potser, 
a alguns més que a d’altres, se’ls fa difícil mantenir el 
personatge durant tota l’obra, sobretot en les escenes 
més corals. Alguns canvis de ritme i pauses més clares 
millorarien les interpretacions. Cal destacar el treball de 
José Luis Jiménez, amb una acurada concreció del gest i 
de l’acció i amb un marcat sentit del ritme escènic; el de 
Lourdes Balart , amb una esplèndida primera part plena 
de matisos i el de Montserrat Matllo que, tot i caient en un 
excés de paròdia en alguns moments, aconsegueix crear 
un bon personatge de la cuinera.

Plena comunió espectacle-espectador

CLIMENT SENSADA, ACTOR, DIRECTOR 
I PROFESSOR A L’INSTITUT DEL TEATRE

L’actor actuarà el 9 de setembre a l’espai Educat’s de la Fira 

Laura Grau |  Redacció

Amenós al ‘Metàfores’ | ARXIU/V.HOLGADO

DELIA GARCÍA
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MÚSICA

El turno del Pez Simón és un grup 
montcadenc format per José Vale-
ra a la veu i guitarra; Jesús Imber-
nón, al baix i als cors; Álex, als 
teclats; Tekio, a la bateria i Sebas 
a la guitarra. Es defi neixen com 
un conjunt de rock and roll, però 
també tenen cançons de rock me-
lòdic i d’aire pop. La banda està 
promocionant la seva segona ma-
queta, Las manos quietas, que va 
publicar la tardor del 2006. Però 
aquest grup, fundat a principi del 
2005, ja té 15 temes editats a la 
primera maqueta anomenada Las 
propiedades del alpiste. 

Infl uències. El conjunt rep infl u-
ències de grups com El último de 
la fi la, Radio Futura o Loquillo 
y los Trogloditas i cantants com 
Bruce Springsteen, Miguel Ríos i 
Quimi Portet, entre d’altres. Les 
seves lletres es divideixen en dos 
blocs: d’una banda, hi ha cançons 
de sentiment, que parlen d’amor i 
desamor i, de l’altra, peces de cai-
re social. Segons el compositor del 

grup, José Valera, “aquests temes 
intenten refl ectir coses que pas-
sen a la societat, però que se’ns 
escapen degut a la rapidesa 
amb què vivim”. 
El turno del pez Simón ha tocat 
per tota la geografi a catalana i el 
proper 29 de juliol aterra al Pub 
Boulevard, de Carretera Vella 
(20h), lloc en el que se sent com 

a casa perquè ja hi ha actuat en 
diverses ocasions. “Ens agrada 
tocar al Boulevard perquè és la 
sala on ens vam estrenar i on 
vam presentar la primera ma-
queta”.  Aquest conjunt, que fuig 
de la comercialitat i el màrqueting, 
ja porta un gruix de seguidors fi -
dels allà on va, que ells mateixos 
han batejat com “los simones”. 

‘El turno del pez Simón’ reivindica 
l’esperit del rock and roll

Núria Sánchez  |  Redacció

El grup montcadenc presenta el seu segon treball al Pub Boulevard el 29 de juliol

D’esquerra a dreta, Àlex, Sebas, Valera, Jesús i Tekio, integrants del grup | ETPS

El grup ‘La Pegatina’ 
comença la gira d’estiu

Després de gairebé quatre anys 
immersos al món de la música, el 
grup La Pegatina de Montcada i 
Reixac comença a tenir un nom 
a nivell català i estatal. La seva 
gira d’estiu els portarà a un gran 
nombre de festes majors del 
Vallès, entre les quals destaquen 
la de Granollers, Palau-Solità i 
Plegamans, Mollet i Martorelles.
Fora de Catalunya, La Pegatina 
estarà present al Día Grande de 
Sant Sebastià, a les Festes de Grà-
cia (compartint cartell amb Zulú 

9.30 i Dr. Calypso), a la Festa 
Major de La Nucia (Alacant) i al 
Festival Sen Un Can (Galícia).
Del seu primer disc Al Carrer! se 
n’han venut més de 1500 còpies. 
El cedè, amb edició i distribució 
pròpia, es pot adquirir al pub 
Boulevard, a la llibreria Cabra-
boc i a El Rebost de l’Àpat. El 
grup està pendent de grabar el 
seu primer videoclip de la can-
çó que obre el disc, Penjat. La 
intenció és que per setembre es-
tigui enllestit i sigui emès per les 
televisions de tot l’estat. 

Del 7 a l’11 de setembre Terra 
Nostra viurà la seva Festa Major, 
que arrenca amb la Nit Boja. El 8 
de setembre destaca com a nove-
tat l’ascens al Turó amb bicicleta 
i la recuperació de la pedalejada 
pel barri. Al migdia, sardinada  i 
a la tarda, sardanes. Al vespre es 
farà la festa del fanalet, el corre-
foc amb els Diables de Can Sant 
Joan i el ball de nit amb l’orques-

tra La Secreta. El 9 hi haurà el 
concurs de paelles al migdia i 
tallers infantils a la tarda. El 10  
destaca el sopar de germanor i 
el ball de nit amb el Duet Màgic 
i l’11, la trobada de puntaires i 
les havaneres amb el grup Els 
Pirates. Els actes els organitza 
l’AV, que també ha impulsat ‘Els 
divendres musicals’. L’últim con-
cert, d’òpera i sarsuela, es farà el 
20 de juliol al Casino.

Laura Grau  |  Montcada

Els quatre integrants de La Pegatina no paren de viatjar per fer ‘bolos’ | ALBA MUÑOZ

Bosc d’en Vilaró, de festa. L’actuació del grup Set de So, el 7 
de juliol, va ser una de les activitats destacades del programa de Festa Ma-
jor del Bosc d’en Vilaró, organitzat per l’Associació de Veïns. Prèviament, 
del 25 al 30 de juny, la urbanització va viure la seva Setmana Cultural | LG

Terra Nostra prepara la 
seva Festa Major

Una actuació dels ‘Divendres musicals’ | E.B

SANTI ROMERO

Laura Grau  |  Montcada
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El montcadenc Xavier Martín Sa-
lat és el guanyador de la segona 
edició del concurs Miralafoto de 
la Regidoria de Cultura, que es 
va fallar l’11 de juliol a l’Auditori 
Municipal. Els fi nalistes van ser 
Federico Aguirre, Jordi Galdeano, 
Joana Cámara, Pere De Lamo i 
Pau Romero. El primer premi 
està dotat amb 100 euros i els cinc 
accèssits, amb 50 cadascun. La 

resta de les 36 fotos seleccionades, 
d’un total de 54, s’enduen 20 eu-
ros cadascuna i seran exposades 
juntament amb les premiades a la 
Casa de la Vila  coincidint amb la 
Festa Major 2008. 

Novetat. El guanyador és fotògraf 
afi cionat i ja va quedar fi nalista a 
l’anterior edició. Per a ell, partici-
par al concurs és “una manera 
de fer els primers passos en el 

món de la fotografi a i alhora 
fer poble”. L’acte de lliurament 
de premis també va servir per pre-
sentar el DVD de la Festa Major 
2007, que ha editat el Consistori 
per primera vegada i que recull la 
majoria d’activitats que van tenir 
lloc a Montcada entre l’1 i el 4 de 
juny. El documental, realitzat per 
l’empresa local Properamedia, es 
pot adquirir per 3 euros a la Casa 
de la Vila o a l’Auditori.

FESTA MAJOR 2007

Xavier Martín guanya 
el concurs MiRalafoto

Laura Grau  |  Montcada

El Consistori edita per primera vegada un DVD de la festa

Xavier Martín va aconseguir plasmar l’alegria de la festa durant l’acte inaugural de la Festa Major | XAVIER MARTÍNXavier Martín, de peu a l’esquerra, amb la resta de premiats, el jurat i les autoritats | L.GRAU

La pirotècnia Tomàs 
guanya el concurs de focs 
La Pirotècnia Tomàs, de Benicarló 
(Castelló), ha guanyat el 7è Concurs de 
Focs Artifi cials, valorat en 7.000 euros.  
L’administrador, José Antonio Gregori, 
va rebre el premi de mans del primer ti-
nent d’alcalde, Joan Maresma, i la regi-
dora de Cultura, Amèlia Morral –els dos 
de CiU–, el 27 de juny. Més de 1.200 
ciutadans van participar en la votació 
popular per decidir el veredicte | LG

Pere De Lamo va atrapar amb el seu objectiu una acrobàcia de ‘Los Gingers’ | PERE DE LAMO La ballarina de la dansa del ventre va fascinar Jordi Galdeano | JORDI GALDEANO

Pau Romero va recollir els jocs del grup La Xarranca | P. ROMERO

FOTO GUANYADORA

FOTOS FINALISTES

Federico Aguirre va immortalitzar els guerrers del Mercat Medieval | F. AGUIRRE Joana Càmara va captar l’essència ‘Perlas y plumas” de Los Gingers | J.CÀMARA

PREMSA AJUNTAMENT
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Nova oferta de 
cursos i tallers 
de la Regidoria 
de Cultura

Del 17 al 28 de setembre s’obre 
el termini per apuntar-se als cur-
sos i tallers que organitza la Re-
gidoria de Cultura. Les novetats 
són que es faran tallers trimes-
trals de dansa oriental, pilates, 
cant, gravat i música i tecnologia 
i que la resta de cursos tindran 
una durada de 8 mesos (d’oc-
tubre a maig). Al juny es faran 
cursos intensius de les diferents 
àrees d’expressió. L’oferta inclou 
tallers d’art, tècniques artísti-
ques, pintura, ioga, tai-txí, teatre, 
guitarra, guitarra elèctrica, teclat, 
música i moviment, música per a 
joves i adults i fotografi a digital. 
Les inscripcions es podran fer a 
la Casa de la Vila de 16 a 20h.

Laura Grau  |  Redacció

Aula de música del 28 de juny | N.SÁNCHEZ

el retro-visor Laura Grau 
Antoni Trias

El descarrilament d’un tren de rodalies a l’estació de Montcada-Manresa el 1962 és descrit per un testimoni

19 d’agost de 1962. Són gairebé 
les 22h. Els fanals dels jardins del 
començament del carrer Bogatell 
estan encesos. Tres nens d’entre 5 
i 7 anys juguen al primer replà de 
les escales d’accés al carrer Do-
mingo Fins. Alguns veïns prenen 
la fresca a la porta de casa seva 
mentre xerren animadament. De 
sobte, se sent un soroll molt fort i 
sec. Els llums s’apaguen i instinti-
vament un dels marrecs mira per 
damunt de la casa de Cal Matllo 
i veu com un llampec al cel. Es-
pantat, comença a còrrer cap a 
casa seva, sense saber què pas-
sa. Minuts després, treu el cap 

per la fi nestra i veu que tots els 
retens de la Guàrdia Civil corren 
pel carrer Sant Antoni en direcció 
el carrer Major. Se senten sirenes 
d’ambulàncies i bombers que no 

aconsegueixen apaivagar crits de 
socors i de dolor provinents de 
l’estació. Apareixen els primers 
camillers de Creu Roja que es 
dirigeixen al lloc de la tragèdia. 
En qüestió de poques hores tot 
Montcada comenta la notícia: el 
tren en direcció Barcelona de la 
línia de Manresa, més conegut 

com “el platillo volante” pel seu 
disseny modern i la seva brillan-
tor, ha descarrilat causant morts i 
un gran nombre de ferits. Al matí 
següent el nen, encara amb l’es-
glai al cos, s’atreveix a anar fi ns la 
cruïlla del carrer Bogatell amb el 
carrer Major i allà troba una imat-
ge insòlita: sobre el pont estret i 

petit de la línia ferroviària hi ha 
dos vagons de tren completament 
destrossats i disposats l’un sobre 
l’altre formant una estranya pirà-
mide. En aquest moment pren 
consciència de la tragèdia  i fi xa 
per sempre aquella visió terrible 
en els seus ulls infantils. (Records 
d’un nen del carrer Sant Antoni) 

L’accident del ‘platillo volante’

La màquina del comboi va quedar recolzada sobre el marge de la via que dóna al carrer Leonor | ARXIU J. MATLLO

Se senten sirenes 
d’ambulàncies, crits 
de socors i gemecs 
de dolor dels ferits
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El CD Montcada 
debutarà el 2 de 
setembre a 1a.  PÀG. 33  

El FS Montcada 
seguirà a la categoria de 
Primera A.  PÀG. 34 

ESCACS. Open Internacional Vila de Montcada

El francès Fabien Libiszewski guanya l’edició 
més igualada de la història del torneig
Després de la novena ronda es va produir un quíntuple empat a 7 punts, que es va desfer pel sistema de desempat ‘Bucholz’ brasiler, escollit per sorteig

El francès mestre internacional 
Fabien Libiszewski s’ha adjudi-
cat la quinzena edició de l’Open 
Internacional Vila de Montcada, 
que es va disputar del 25 de juny 
al 4 de juliol al pavelló Miquel 
Poblet. El torneig d’enguany ha 
estat el més igualat de tots els 
disputats fi ns ara, ja que es va 
produir un quíntuple empat a 7 
punts a la primera posició després 
de la novena i última ronda, on 
els enfrontaments entre els prin-
cipals aspirants al títol van cloure 
amb taules. La UE Montcada, el 
club organitzador, va escollir per 
sorteig el sistema de desempat. 
“Ho fem així per evitar les es-
peculacions i promoure que els 
jugadors hagin d’arriscar fi ns 
al fi nal del torneig”, va indi-
car el director de l’Open, Reyes 
Cantero. En el sorteig va sortir 
el sistema Bucholz brasiler, que 
va determinar que el guanyador 
fos el jugador francès, seguit pel 
mestre internacional d’Alemanya 
Stefan Bromberger. El tercer 
classifi cat va ser el gran mestre 
Alexei Barsov, d’Uzbequistan. 

Valoracions. L’Open Vila de 
Montcada ha comptat amb la par-
ticipació de 144 jugadors, entre 
els quals cal destacar la inscripció 
de 10 grans mestres i 23 mestres 
internacionals. “La valoració és 
molt positiva perquè enguany 
ha estat l’edició de més quali-

tat”, ha dit Cantero. El primer 
classifi cat es va mostrar molt con-
tent pel triomf, tot i que no era 
un dels favorits ja que sortia al 
número 11 del rànquing. “Ha es-
tat molt dur, les victòries que he 
aconseguit al principi han estat 
claus”, va dir el mestre francès, 
qui va assegurar que tornarà a 
l’Open del 2008.
En el torn de parlaments, les 
autoritats municipals van lloar 
la tasca de la UE Montcada. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va assegurar que l’any 

vinent “el torneig ja es podrà 
disputar al nou auditori que 
s’està construint al costat de 
Montcada Aqua, dotat amb 
aire condicionat”. Per la seva 
banda, el president de la Fede-
ració Catalana d’Escacs, Antoni 
Aiza, va felicitar el club pel títol 
de campió de Catalunya per 
equips a la Divisió d’Honor. 
La UE Montcada va cloure el 
torneig amb un homenatge a 
l’alcalde de Montcada pel seu 
suport al club i a l’Open Inter-
nacional.   

Sílvia Alquézar  |  Pla d’en Coll

Els mestres internacionals Stefan Bromberger (esquerra) i Fabien Libiszewski molt concentrats a l’última partida de l’Open |  SANTI ROMERO 

>Esports

Els primers classifi cats amb l’alcalde i el director de Lafarge (esquerra) | SÍLVIA ALQUÉZAR  

les classifi cacions
Grup A
1 Fabien Libiszewski (França)  7 pt.
2 Stefan Bromberger (Alemanya) 7 pt.
3 Alexei Barsov (Uzbequistan)  7 pt.
4 Yuri González (Cuba)  7 pt.
5 Logman Guliev (Azerbaian)  7 pt.
6 Marijan Petrov (Bulgària)  6’5 pt.
7 Jordi Fluvià (Espanya)  6 pt.
8 Miguel Muñoz (Perú)  6 pt.
9 Sebastien Feller (França)  6 pt.
10 Julian Radulski (Bulgària)  6 pt.
11 Krasimir Rusev (Bulgària)  6 pt.
12 RB Ramesh (Índia)  6 pt.
13 Ventzislav Inkiov (Bulgària)  6 pt.
14 Cyril Marzolo (França)  5’5 pt.
15 Sebastian Maze (França)  5’5 pt.
16 Viktor Moskalenko (Ucraïna)  5’5 pt.
17 Hipolit Asis (Espanya)  5’5 pt.
18 Nikolay Milchev (Bulgària)  5’5 pt.
19 Viesturs Meijers (Lituània)  5’5 pt.
20 Vladimir Dimitrov (Bulgària)  5’5 pt.
23 Alexander Quartas (Colòmbia) 5’5 pt.
33 José M. Hernando (Espanya) 5 pt.
39 Alejandro Ríos (Colòmbia)  4’5 pt.
53 Eugeni Romero (Espanya)  4’5 pt.
78 Antoni Gil (Espanya)  2’5 pt.

Grup B
1 Atanas Stanoev (Bulgària)  7’5 pt.
2 Manuel Gómez (Espanya)  7’5 pt.
3 Gerardo Palacios (Espanya)  7 pt.
4 Juan Manuel Valle (Espanya)  6’5 pt.
5 Albert Padrós (Espanya)  6’5 pt.
6 José Díaz (Espanya)  6 pt.
7 Roberto Cardona (Espanya)  6 pt.
8 Dany Weil (França)  6 pt.
9 Mateo García (Espanya)  6 pt.
10 Òscar García (Espanya)  6 pt.
11 Ricardo Demestres (Espanya) 5’5 pt.
12 Òscar García (Espanya)  5’5 pt.
13 Daniel García (Espanya)  5’5 pt.
14 Albert Ezquerro (Espanya)  5’5 pt.
15 Juan Manuel Bouzas (Espanya) 5 pt.
16 Álex Catarineu (Espanya)  5 pt.
17 Marc López (Espanya)  5 pt.
18 Sergio Oliver (Espanya)  5 pt.
19 Lluís Febrero (Espanya)  5 pt.
20 Antoni Martín (Espanya)  5 pt.

* En vermell, els jugadors de la UE Montcada
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<<

A. Ortiz
defensa 
Vilafranca

Els darrers 
fi txatges

<<

M. Rdez.
defensa
Vilassar

<<

G. Sánchez
mig
Vilanova Vallès

<<

X. Rovira
davanter
Vilassar

El CD Montcada ja ho té tot 
preparat per fer front a la seva 
primera temporada a Primera 
Catalana, un ascens que es va 
ratifi car a mitjan juliol després 
de confi rmar-se la renúncia del 
Barça C. El conjunt local debu-
tarà a la categoria el 2 de setem-
bre al nou estadi de la Ferreria 
contra el Benavent. La plantilla, 
que ja està tancada, iniciarà la 
pretemporada el 30 de juliol. “És 
un bloc amb jugadors de gran 
qualitat humana i amb l’edat 
apropiada per estar diverses 
temporades a l’equip”, ha dit 
el tècnic, Luis Fernández, qui ha 
assegurat que treballaran inten-
sament per assolir els objectius. 

Pretemporada. L’equip entrenarà 
de dilluns a divendres i els caps 
de setmana jugarà un matx amis-
tós, la majoria contra rivals de 
categories superiors. El primer 
serà el 4 d’agost contra el Sant 
Andreu, de Tercera, al nou esta-
di, a les 20h. El dia 11, el Mont-
cada rebrà la visita del Manresa, 
també de Tercera (20h). El 18, 
el bloc es desplaçarà al camp del 

Bellavista, de Preferent. El darrer 
matx de pretemporada serà el 25 
d’agost contra el Sant Boi, de 
Tercera (20h). Una hora abans 
tindrà lloc la presentació ofi cial 
de la plantilla i, a les 18h, el club 
farà una assemblea de socis on es 
parlarà de la temporada passada 
i la que començarà al setembre.
D’altra banda, l’Ajuntament va 

retre un petit homenatge a la 
plantilla del CD Montcada per 
l’ascens a Primera Catalana. 
L’acte va tenir lloc el 17 de juliol  
a la Casa de la Vila. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), va fe-
licitar el club i es va comprome-
tre a donar-li suport en la seva 
primera temporada a la màxima 
categoria catalana.

FUTBOL. Primera Catalana

La plantilla començarà la pretemporada el 30 de juliol i la presentació ofi cial serà el 25 d’agost contra el Sant Boi, de Tercera 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els components del CD Montcada que van assistir a l’homenatge amb les autoritats municipals | SANTI ROMERO

El CD Montcada debutarà contra el 
Benavent el 2 de setembre a l’estadi 

El CD Montcada ha posat en marxa una campanya de captació de socis. 
El club local ha creat el carnet d’or que, per un preu de 100 euros, el 
titular permet convidar una persona a cada partit de la temporada jugat 
a casa. També hi haurà la possibilitat de treure el carnet individual, que 
costarà 60 euros, i el de pensionista, que valdrà la meitat. Les persones 
interessades es poden adreçar a les ofi cines del club  | SA

campanya de socis

El club crea el carnet d’or per a dues persones

El Sant Joan Atlètic presentarà 
el pròxim 9 de setembre el nou 
equip de la temporada 2007-08 
en un matx amistòs al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan contra 

l’Horta, de Regional Preferent 
(18h). El conjunt, dirigit per Fer-
nando Gómez ‘Cuqui,’ comença-
rà la pretemporada el 23 d’agost. 
El primer matx de preparació 
serà el dia 1 contra el Polvoriten-

se a domicili i, l’endemà, els locals 
visitaran el camp de l’Andalucía. 
El club afronta la nova campa nya 
amb il·lusió i ha fet una crida a 
l’Ajuntament “perquè ens faciliti 
el suport necessari”.

FUTBOL. Segona Regional

El Sant Joan presentarà el nou equip 
el 9 de setembre contra l’Horta
Sílvia Alquézar   |  Redacció

El Sant Joan iniciarà la pretemporada el 23 d’agost |  SANTI ROMERO

* El CD Montcada també ha 
incorporat de cara a la pròxima 
temporada el central Rangel, 
del Mataró, i el lateral esquerre 
Jacobo, que prové del Vilafranca 
del Penedès.
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Després de moltes setmanes 
d’incertesa sobre el seu futur, 
l’FS Montcada ja sap a quina ca-
tegoria jugarà la pròxima tempo-
rada. Les possibilitats de tornar 
a la Divisió de Plata es van es-
vair quan l’LNFS va acordar, el 
12 de juliol, reduir la competició 
de tres a dos grups de 19 equips. 
Per tant, el club que presideix 
Eusebio Carrero continuarà un 
any més a Primera Nacional A. 
Un cop resolta la incògnita sobre 
el seu futur, el club treballa per 
complir dos objectius: aconseguir 
nous patrocinadors i tancar una 
plantilla que sigui competitiva. 
El que ja se sap és que Ramon 
Ferrés, que la temporada passa-
da formava tàndem amb Carlos 
Leandro, serà l’entrenador prin-
cipal amb l’ajuda de Manel Sol, 
que dirigia el sènior B. Respecte 
als jugadors, continuen Migue-
lito, Àlex –que torna de la seva 
cessió al Vall de Tenes– Marc 

Sala, Marc Camps, Javi i els 
germans Jaime i Emilio. El club 
negocia la continuïtat de Kimet 
i Solana. Són baixa Mora, que 

ha fi txat per l’Hospitalet, Font 
Oliveras i Bufi ll. Jiménez i Aitor, 
del sènior B, pujaran al primer 
equip. Encara no se sap quan 

començarà la pretemporada, ja 
que tot dependrà de com quedi 
la Primera A i la confecció del 
seu calendari.

FUTBOL SALA

El coordinador del planter, Ramon Ferrés, serà el tècnic del primer equip amb la col·laboració de Manel Sol, del sènior B 

Rafa Jiménez  |  Redacció

El primer equip del FS Montcada tornarà a jugar la temporada vinent a la categoria de Primera Nacional A |  SANTI ROMERO

L’FS Montcada es queda a Primera 
A per la reducció de grups a Plata      

L’equip es 
reforça amb 
quatre noves 
incorporacions 

Segon, a un pas de l’ascens. Així 
es va classifi car l’FS Montcada 
la temporada passada a Primera 
Nacional. Enguany, el club inten-
ta reforçar l’equip després de les 
importants baixes d’homes clau 
com Iván Font, Xavi Oliveras i el 
seus dos capitans, David Mora i 
Rafa Bufi ll. De moment, el club 
ja ha concretat els fi txatges de 
quatre nous jugadors. Són el tan-
cament Javi Carnota, que jugava 
al Vall de Tenes, i l’ala-tancament 
Blai, que arriba del fi lial del FC 
Barcelona. Víctor Monroy, que 
estava al Gavà, completa, amb 
Javi, la parella de porters. Eric 
Contonente, que va marxar de 
Montcada la temporada passada 
per jugar al fi lial del Marfi l San-
ta Coloma, torna al Miquel Po-
blet. Ramon Ferrés, que també 
continuarà sent el coordinador 
del planter, confi a en què aviat 
es podrà tancar la plantilla “tot 
i les difi cultats d’estar fi txant 
a mitjan juliol amb poc temps 
de marge”. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

FITXATGES
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La tècnica Sílvia Font  |  SÍLVIA ALQUÉZAR

L’UB Barça, entrenat per la mont-
cadenca Sílvia Font, ha desapa-
regut per problemes econòmics. 
El club blaugrana ha renunciat a 
la màxima categoria del bàsquet 
femení a causa de la manca d’un 
patrocinador, després que el FC 
Barcelona hagi retirat la subvenció 
que li atorgava des de la tempo-
rada 2002-03. L’entrenadora lo-
cal s’ha mostrat decebuda per la 

desaparició i ha lamentat la falta 
de suport econòmic. “Encara no 
vull pensar en el meu futur”, 
ha indicat lava montcadenca, qui 
durant la seva etapa de blaugrana 
ha jugat tres play-off pel títol a la 
Lliga Femenina –tots contra el Ros 
Casares de València– dels quals 
en va guanyar el de la temporada 
2004-05. L’any següent va aconse-
guir la Super Copa també davant 
del conjunt valencià.

BÀSQUET FEMENÍ

L’UB Barça, entrenat per Sílvia Font, 
desapareix per problemes econòmics
L’entrenadora montcadenca assegura que el seu futur professional encara és una incògnita  

Núria Sánchez   |  Redacció

El Valentine femení ja té pràc-
ticament tancada la plantilla de 
la temporada 2007-08. El tècnic 
Beni López, que ha renovat, di-
rigirà el conjunt montcadenc en 
el seu retorn a Primera Catalana. 
De la campanya anterior, conti-
nuen Marta Oliva, Mireia Alde-
mir, Carla Cendón i Alba Martí-
nez. Tornen al bloc després d’un 
parèntesi a d’altres clubs Anna 
Bassols i Cris Ximenis. Com a 
noves incorporacions, arriben a 
l’equip Laura Pérez, que prové 
del Cerdanyola; Noemí Sánchez, 
del Granollers; i Yaiza Calderón i 
Meritxell Bruguer, de l’Hispano. 
El club està a l’espera d’un dar-
rer fi txatge.

Equip EBA. El Valentine co-
mençarà la pretemporada el 20 
d’agost. El conjunt local ha que-
dat enquadrat al Grup C de la 
Lliga EBA, tot i que la primera 

competició ofi cial serà la Lliga 
Catalana, a principi de setembre. 
El 23 d’agost el Valentine dis-
putarà un matx amistòs contra 
l’Albright College, de la lliga uni-
versitària d’EUA. D’altra banda, 

el primer equip del CB Mont-
cada que començarà a entrenar 
serà el júnior A, que a partir del 
16 d’agost prepararà les fases 
d’accés a Preferent, la màxima 
categoria.

BÀSQUET.  Pretemporada

El conjunt EBA, enquadrat novament al Grup C, començarà a entrenar el 20 d’agost

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Marta Oliva és una de les jugadores que ha renovat |  SANTI ROMERO

El Valentine femení tanca la plantilla 
amb la renovació de Beni López  

El CB Montcada va recollir dos 
premis a la vintisisena edició de 
la Trobada del Bàsquet Català, 
que va tenir lloc el 30 de juny. 
La presidenta del club local, Rosa 
Olivares, va recollir de mans del 
sotspresident de la Federació Ca-
talana, Lluís Cortés, el premi per 
l’ascens del Valentine femení a 
Primera Catalana. D’altra banda, 
l’expresident del CB Montcada, 
Pere Oliva, va rebre la medalla 

de plata al mèrit en basquetbol 
per la seva trajectòria al capda-
vant de l’entitat montcadenca. El 
president d’honor de la Federació 
Espanyola de Bàsquet, Ernesto Se-
gura de Luna, va lliurar el guardó 
a l’exdirectiu, que es va mostrar 
molt agraït pel reconeixement. “És 
un guardó a la meva persona, 
però també és una manera de 
destacar la feina del CB Mont-
cada”, ha dit Oliva, qui va deixar 
la presidència ara fa un any.

BÀSQUET. Reconeixements

La Federació premia 
el Valentine femení 
L’expresident Pere Oliva rep la medalla de plata de la FEB

Sílvia Alquézar   |  Redacció

L’expresident Pere Oliva i la presidenta Rosa Olivares amb els reconeixements | HEIDI GABARRÓN

> Primer lloc en balls llatins 
La parella local formada per Ana Albadalejo i Josep Manel 
Manzano ha quedat en primera posició a la categoria de Sè-
nior I B de Llatins a la Festa Mediterrània –puntuable per a 
l’Associació Espanyola de Ball Esportiu de Competició, que es 
va disputar al Palau de Congressos de Barcelona l’1 de juliol. 
El triomf ha permès la parella aconseguir els punts necessaris 
per ascendir a Sènior A, la màxima categoria estatal | SA

ARXIU
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Montcada i Reixac ha ne-
dat 38.905 metres a favor 
de les persones que patei-
xen esclerosi múltiple. Un 
total de 61 persones va 
participar el 8 de juliol a 
la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”, que va 
tenir lloc a la piscina muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre. Durant la jornada 
es van recollir 1.000 euros, 

317 en concepte de dona-
tius i 683 gràcies a la venda 
de productes promocionals 
com samarretes, gorres i 
tovalloles.

Autoritats. A l’acte van  
col·laborar alguns regi-
dors de l’Ajuntament del 
municipi. D’una banda, el 
president del l’IME, Juan 
Parra (PSC), i la regidora 
de Promoció Ocupacio-

nal, Teresa Gallego (PSC). 
D’altra banda, també van 
participar els edils Óscar 
Gil i Alba del Amo (ICV-
EUiA). La iniciativa l’or-
ganitza la Fundació Escle-
rosi Múltiple i a Montcada 
la campanya la coordina 
l’IME, amb el suport d’un 
grup de voluntaris que va 
col·laborar amb l’atorgació 
dels diplomes acreditatius 
als nedadors i en la venda 

de material promocional.  
Parra s’ha mostrat molt sa-
tisfet pel resultats obtinguts 
que han tornat a demostrar 
la solidaritat de la ciutada-
nia: “Estic content per la 
col·laboració dels mont-
cadencs en aquest acte”. 
Arreu de l’Estat espanyol 
van participar 90.000 
persones, nedant 62 mi-
lions de metres i obtenint 
500.000 euros. 

Montcada neda 38.905 metres  
a favor de l’esclerosi múltiple  
Les autoritats municipals es van afegir a la causa i van col·laborar amb la iniciativa solidària

Núria Sánchez  |  Redacció

IME. Activitats d’estiu

D’esquerra a dreta, els regidors Alba de Lamo i Òscar Gil, d’ICV-EUiA, i Teresa Gallego i Juan Parra –president de l’IME– del PSC |  SANTI ROMERO

Un dels jugadors fent un xut al 3x3 de futbol fet a Pla d’en Coll |  SANTI ROMERO

Un dels partits de la diada de bàsquet a la pl. de l’Església | SANTI ROMERO

Una jugada del 3x3 d’handbol al carrer |  SANTI ROMERO

Divuit equips al 3x3 de bàsquet Quinze blocs al 3x3 d’handbol Èxit del 3x3 de futbol al carrer

ACTIVITATS D’ESTIU ACTIVITATS D’ESTIU 

El 3x3 de bàsquet al carrer va comptar amb la participació de 
18 equips, de tres jugadors cadascun. L’activitat de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure va comptar amb la col·laboració 
del CB Montcada. L’acte va tenir lloc el passat 10 de juliol a 
la plaça de l’Església. Aquesta jornada va ser la darrera diada 
de 3x3 d’esport al carrer | NS 

L’IME, amb la col·laboració del Club Handbol La Salle Mont-
cada, va organitzar el passat 3 de juliol la popular diada 3x3 
d’handbol al carrer. Una quinzena d’equips de les categories 
benjamí, aleví i infantil va participar a la competició. Aques-
ta edició repeteix el nombre d’inscrits respecte la temporada 
passada. La jornada es va celebrar a la plaça de l’Església i 
cada conjunt va comptar amb la participació de quatre juga-
dors | NS

Un total de 33 equips, com a l’edició de l’any passat, va par-
ticipar a la diada de futbol sala davant el pavelló Miquel Po-
blet, el 5 de juliol. L’activitat, que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), va rebre el suport de l’FS Montcada. 
La competició va comptar amb la participació d’equips de les 
categories benjamí, aleví, infantil i cadet-sènior. La jornada va 
començar a les 18h i va fi nalitzar a les 22.30h amb l’entrega 
dels trofeus als equips guanyadors. D’altra banda, l’IME va 
obsequiar tots els participants amb un regal. Un total de 122 
infants va jugar a la diada de 3x3 futbol al carrer del Miquel 
Poblet | NS

ACTIVITATS D’ESTIU

Alguns dels participants al “Mulla’t” |  SANTI ROMERO

L’esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós 
central (SNC) en el qual es diferencien dues parts prin-
cipals: cervell i medul·la espinal. Embolicant i protegint 
les fi bres nervioses de l’SNC hi ha un material compost 
per proteïnes i greixos anomenat mielina que facilita la 
conducció dels impulsos elèctrics entre les fi bres nervi-
oses. A l’esclerosi la mielina es perd en múltiples àrees 
deixant, en ocasions, cicatrius (esclerosis). Aquestes 
àrees lesionades reben també el nom de plaques de 
desmielinització. La mielina no solament protegeix les 
fi bres nervioses sinó que també facilita la seva funció. Si 
la mielina es destrueix o es lesiona, l’habilitat dels ner-
vis per conduir impulsos elèctrics des del cervell s’in-
terromp i aquest fet produeix l’aparició de símptomes. 
Afortunadament, la lesió de la mielina és reversible en 
moltes ocasions. Cal recordar que la esclerosi múltiple 
no és ni contagiosa, ni hereditària, ni mortal | NS

la malaltia

Una afecció del sistema nerviós
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Un arquer ensenya un nen a tirar durant la diada de tir amb arc |  SANTI ROMERO

Bona participació al tir amb arc

ACTIVITATS D’ESTIU 

Un centenar de persones va participar a la diada de tir amb 
arc que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) va orga-
nitzar el 28 de juny a la plaça de l’Església. L’acte va comptar 
amb el suport del Club Català de Tir amb Arc Can Piqué i va 
començar a les 19h. Els participants van posar a prova la 
seva punteria amb fi gures d’animals en tres dimensions. Des 
de l’altre cantó de la línia, els monitors i arquers indicaven 
les directrius que s’havien de seguir per mesures de segure-
tat i ensenyaven als infants a tirar amb l’arc. Els interessats 
van poder gaudir d’una tarda divertida i esportiva afi nant la 
punteria | NS

Una jugada d’un partit de multiesport del CEIP El Turó |  SANTI ROMERO

La diada | SANTI ROMERO El cs  |  SANTI ROMERO

Premi al participant més lent .....  guanya la lliga d’estiu Multiesport fi ns a tercer 

ACTIVITATS D’ESTIU LLIGA ESCOLAR 

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitza un se-
guit d’activitats esportives dins del programa d’estiu. Entre 
les diferents disciplines hi ha una modalitat que no premia als 
millors o més ràpids sinó als més lents. Es tracta de la cursa 
de bicis marxa lenta, que va tenir lloc el passat 17 de juliol 
entre el carrer Major i la plaça de l’Església. El guanyador és 
el que triga més en arribar a la meta, sense perdre l’equilibri. 
Aquesta activitat va tancar el cicle de propostes esportives 
abans de la cloenda de les activitats d’estiu | NS

La lliga de futbol-7, que organitza l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) cada estiu, va acabar el passat 18 de 
juliol. El partit va començar a les vuit del vespre a lb  ’Estadi 
Municipal de Futbol. Després de la fi nal el president de l’IME, 
Juan Parra,va lliurar els premis i trofeus a tots els participants 
de la lliga d’estiu 2007.  | NS

ACTIVITATS D’ESTIU

Durant el mes de juliol ha 
tingut lloc el gruix central 
de les activitats d’estiu de 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME). Un 
dels actes consolidats dins 
del programa estiuenc és 
el Campionat de Natació, 
que aquesta edició es va fer 
el 12 de juliol. La novena 
edició del torneig va tenir 
lloc a la piscina d’estiu de 
la Zona Esportiva Centre 
amb la participació de 119 
nedadors entre les catego-
ries prebenjamí a veterans, 
masculí i femení. La nove-
na edició del campionat ha 
batut el nombre de partici-
pants de totes les edicions.
L’IME va atorgar un trofeu 
als tres primers classifi cats 

de cada grup d’edat i un 
obsequi per a tots els com-
petidors del campionat. A 
l’acte van assistir autoritats 

municipals, l’alcalde de 
Montcada i Reixac, César 
Arrizabalaga (PSC); el pre-
sident de l’IME i regidor 

d’Esports, Juan Parra (PSC), 
i el regidor de Serveis Muni-
cipals i Manteniment, Sergio 
Hermoso (PSC).

Bona participació al Campionat 
de Natació Vila de Montcada 
El torneig va arribar a la novena edició incrementant el nombre de participants a 150

Núria Sánchez  |  Redacció

ACTIVITATS D’ESTIU

Un total de 119 nedadors va participar a la novena edició del Campionat de Vila de Montcada | SANTI ROMERO

La temporada vinent el multiesport es farà fi ns a tercer de 
primària. El president del CDEM, Agustin Fuertes, ha explicat 
que l’objectiu és ofertar més possibilitats per als infants que 
no tinguin clar quin esport volen practicar: “Prorroguem 
un any més aquesta activitat perquè cap nen es trobi 
sense esport”. D’altra banda, el CDEM farà una jornada 
d’esport alternatiu abans que comencin les competicions 
escolars. Fuertes ha indicat que amb aquesta iniciativa es 
vol engrescar als nens per a la nova temporada. Finalment, 
el CDEM busca interessats a fer de monitors o àrbitres de la 
lliga escolar. Per a més informació, cal adreçar-se a les ofi ci-
nes de l’IME (Tarragona, 32) o trucar al 935 600 999 | NS
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El conjunt juvenil del Club 
Handbol La Salle Mon-
tcada ha guanyat el Tor-
neig de Banyoles, que es 
va disputar entre el 5 i el 
8 de juliol. La Salle es va 
emportar la fi nal contra el 
Mataró, equip que havia 
guanyat tots els partits 

fi ns al moment. A la fi -
nal, l’equip local va fer un 
excel·lent matx i va vèncer 
el conjunt del Maresme per 
cinc gols (20-15). A banda 
del torneig, La Salle també 
va guanyar altres premis 
individuals. L’organització 
de la competició va esco-
llir com a millor porter al 

montcadenc Álex Herrera 
i el màxim anotador va 
ser el també jugador local 
Pau Maresma. Aquesta 
victòria és el punt i fi nal a 
la bona campanya realitza-
da per l’equip juvenil, que 
enguany ha acabat la tem-
porada com el vuitè millor 
equip de Catalunya.

Can Piqué aconsegueix set
medalles al campionat català
El torneig es va disputar el 8 de juliol a la vall de Ribes de Freser  

Núria Sánchez  |  Redacció

TIR AMB ARC
El juvenil de La Salle guanya 
el XV Torneig de Banyoles 
L’equip s’ha classifi cat com el vuitè millor equip de Catalunya

HANDBOL

L’equip de La Salle amb els trofeus guanyats en el XV Torneig de Banyoles  |  CH LA SALLE MONTCADA

El Club Català de Tir amb 
Arc Can Piqué va compe-
tir el 8 de juliol a la quin-
zena edició del Campionat 
de Catalunya Juvenil de 
Tir de Bosc. El torneig es 
va disputar a la zona piri-
nenca de la vall de Ribes 
de Freser, concretament al 
costat de l’ermita romànica 
de Sant Antoni de Pàdua. 
El torneig va comptar amb 
la participació de 8 clubs 
catalans i 41 nois i noies 
amb edats compreses entre 
els 7 i els 15 anys.

Medalles. Del club local 
van prendre part 10 ar-
quers i van obtenir un to-
tal de 7 medalles. David 
Vivó, Erik Puga i Alex 
Cobos van guanyar l’or. 
Ester Mir, Óscar Marcos i 

Marina Marcos van acon-
seguir la medalla de plata. 
i Iris Romero va obtenir 
el guardó de bronze. Per 
la seva banda, Erik del 

Río va acabar en vuitena 
posició. Finalment, també 
van participar els arquers 
locals Sandro Mosca i Ós-
car Vivó.

Els arquers de Can Piqué que van participar al Campionat català | CAN PIQUÉ

Núria Sánchez  |  Redacció



>A títol personal
Núria Sánchez

Paquita Guijarro
Una mare per als alumnes. Francisca Guijarro Callejas ha estat la cuinera de La Salle durant 
35 anys. Paquita, com la coneix tothom a l’escola, s’ha jubilat enguany a l’edat de 65 anys i porta a 
Montcada des que en té 29. Va venir des de Manzaneras (Ciudad Real) per millorar el seu nivell de 
vida i a La Salle va trobar una casa i una segona família. Cuinera de professió, és casada i té dues 
fi lles, una d’elles li segueix les passes i, a partir del curs vinent, es farà càrrec del menjador. Quan 
va arribar al municipi feia de dona de la neteja a l’escola, però un dia va cuinar per als germans i va 
captivar a l’aleshores director, el germà Lluís. Des d’aquell dia i fi ns a l’actualitat, ha estat la cuinera 
de l’escola, donant de menjar als mestres, germans i alumnes. Paquita ha vist com dues genera-
cions diferents s’alimentaven dels seus plats, és una persona estimada i apreciada pels alumnes i 
mestres i per això no oblidarà el calor humà de les persones i la feina del dia a dia.

“El que més trobaré a faltar 
seran els meus nens i nenes”  

Vostè prové d’un petit poble de Ciu-
dad Real. Com va arribar a  Mont-
cada i Reixac?
Jo vivia a Manzaneras (Ciu-
dad Real) i amb 28 anys vaig 
venir a Montcada perquè tenia 
l’oportunitat de canviar. Quan 
vaig arribar vaig viure durant un 
any a Sant Boi i treballava a la 
clínica Sant Josep, però uns amics 
vivien aquí i ens hi vam traslladar. 
Vaig començar a treballar a La Sa-
lle com a senyora de la neteja.
Quan va començar a ser la cuinera 
de l’escola?
La noia que treballava de cuine-
ra es va posar malalta dels ossos 
i els germans em van oferir a mi 
la feina. Els va agradar molt el 
meu menjar i el director d’aquella 
època, el germà Lluís, i el germà 
Ramon em van demanar que fos 
la cuinera ofi cial quan es jubilés la 
que hi havia. I això va passar un 
any després, des de llavors i fi ns a 

aquest any he estat jo la cuinera 
del menjador de l’escola.
En 35 anys de cuinera haurà fet 
molts serveis. Recorda quin és el 
nombre màxim de persones per a 
les que ha cuinat?
Sí i tant! El màxim han estat 250 co-
mensals en un servei. Això va ser fa 
10 anys, quan a l’escola venien nens 
de Santa Perpètua, la Llagosta, Ri-
pollet... Com l’autocar els portava a 
les 9h i els recollia a la tarda, tots es 
quedaven a dinar. Teníem els nens 
de Montcada més els de la resta de 
poblacions, però la veritat és que era 
molt divertit cuinar per a tanta gent. 
Actualment, aquesta xifra ha baixat 
i la mitjana d’àpats és de 165. 
I què creu que és més fàcil, cuinar 
per a 5 ó per a 200 persones?
Jo no sé cuinar només per a cinc, a 
casa tinc molts problemes perquè 
no puc controlar les quantitats, a 
més els focs em funcionen mala-
ment i no m’hi acostumo a ells. 

No sé fer macarrons per a cinc 
persones, jo gaudia molt quan en-
trava a les 9h i posava grans olles 
o paelles. 

Quina diria que és la seva especia-
litat?
La meva especialitat és la paella. 
És cert que quan n’hi ha, tots els 
nens es volen quedar i els mes-
tres que no acostumen a fer-ho, 
també s’hi queden. De fet, va ser 
el primer plat que vaig cuinar al 
col·legi. Recordo que era diumen-
ge i que només hi havia els ger-
mans. Curiosament, l’últim plat 
que he fet ha estat precisament 

una paella. Mira, perquè et facis 
una idea, els germans provincials 
sempre que venen a Montcada els 
faig paella. La darrera vegada va 
venir un d’ells, que viu a Roma, 
i em va demanar que li fes aquest 
plat perquè allà tothom parlava de 
la ‘paella de la Paquita’. 
Quin és el secret per què li quedi 
tan bona i tothom la conegui?
Normalment em pregunten el secret, 
però la veritat és que jo només em li-
mito a fer un sofregit i després afegir 
el marisc o la carn. Potser el secret és 
la manera de fer, l’afecte que li poso 
i el temps que li dedico. El fet de cui-
nar per a nens petits et fa treballar 
amb molt de compte i d’afecte.
Que és el que més trobarà a faltar 
de l’escola?
Ho trobaré a faltar tot, des 
d’aixecar-me cada matí per venir 
a treballar fi ns al corresponent 
bon dia dels germans i els nens 
quan arribava al centre. Em sen-

tia com una mare per a ells, tots 
venien a demanar-me aspirines 
quan es trobaven malament, sucre 
quan es marejaven, farina per fer 
treballs... Sempre es dirigien a la 
cuina quan tenien malestar o al-
gun problema. Porto cuinant per a 
dues generacions, els alumnes que 
eren els meus nens fa 20 anys ara 
són els pares que porten els fi lls a 
l’escola.
Que és més satisfactori, treballar 
per a nens o per a adults?
Els professors m’han atès tan bé 
com ha estat possible i tinc molt 
bona relació amb tots. Però els 
nens són la meva passió, per da-
munt de tot. Els infants són molt 
transparents i de seguida els veus 
les cares de satisfacció. Encara hi 
ha exalumnes que em saluden pel 
carrer i em recorden aquell plat 
que els agradava i això m’omple 
de satisfacció. M’he sentit estima-
da per tots.

Des del dia que els 
germans van provar la 
meva paella, em van 
oferir ser la cuinera 
de l’escola

NÚRIA SÁNCHEZ

Cuinera del col·legi La Salle Montcada


