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La directiva del CB Montcada 
ha decidit renunciar a jugar a 
la propera temporada a la Lliga 
EBA degut a les grans despeses 
que suposa participar a una 
categoria que s’ha devaluat en 
els últims anys. La junta, que 
encapçala Rosa Olivares, va co-
municar als jugadors la decisió 
el passat 23 de maig i els ha 
donat plena llibertat per decidir 
sobre el seu futur. 

El CB Montcada 
renuncia a una 
devaluada 
Lliga EBA

Dani Pérez, en una jugada | SANTI ROMERO

> Esports: Alfonso Pino substitueix Luis Fernández al front de la banqueta del CD Montcada PÀG. 33

BÀSQUET

SANTI ROMERO

PÀG. 32

PUBLICITAT

El públic va vibrar amb l’actuació de la banda local, que va fer un bon espectacle | S. ROMERO

>CULTURA

PÀG. 30

L’actuació de la banda local La Pega-
tina va posar l’1 de juny el punt fi nal 
al festival Urban Veus, organitzat per 
Montcada Comunicació al Gran Casino 
de Terra Nostra. L’últim concert pro-
gramat va ser el més multitudinari de 
les tres jornades durant les quals van 
actuar Nour, Kayo Malayo, RumbaTa-
Rumba, Fusione, Don Hamaca y los 
confusos del tablao i Pantanito.

La Pegatina
omple el Casino 
l’última jornada 
de l’Urban Veus

SANTI ROMERO

Comença la construcció 
d’un pas soterrat
a Mas Duran sota la línia 
de tren de Vic. PÀG. 6

La Coordinadora per la 
sanitat pública reclama 
la construcció de l’Hospital 
Ernest Lluch. PÀG. 5

Cedits els terrenys per fer 
el nou IES Montserrat Miró
El Ple desestima les al·legacions en contra presentades pels veïns del passatge Costa Brava. PÀG. 4

EQUIPAMENT EDUCATIU

Segona protesta massiva Segona protesta massiva 
>  PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ PÀG.3 

Neix la Fundació 
Capella per difondre 
l’obra del pintor  PÀG. 25



2 1a quinzena | juny 2008Publicitat02



31a quinzena | juny 2008 Actualitat 03

El trasllat de la cimentera Lafarge, a debat

>Actualitat

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ

Mig miler de persones participa a la segona 
marxa contra la crema de fangs a Lafarge
El col·lectiu exigeix que la Generalitat retiri el projecte de forma immediata i anuncia que iniciarà la via judicial si Lafarge rep fi nalment la llicència ambiental

“Montcada diu NO a la incine-
ració” va ser el principal lema 
que es va corejar el 29 de maig 
pels carrers de Montcada contra 
la possibilitat que la cimentera 
Lafarge faci servir  llots de depu-
radora i altres residus com a com-
bustible. La segona manifestació 
de la Plataforma Antiincineració 
no va ser tan multitudinària com 
la primera, que  va comptar amb 
prop d’un miler de persones, i 
va tornar a coincidir amb la cele-
bració d’un Ple. Tot i així la par-
ticipació va ser destacada –400 
persones segons la Policia Local 
i prop d’un miler, segons fonts de 
l’organització. 
El punt de sortida de la protesta 
va ser la plaça Bosc de Can Sant 
Joan, on els comerciants van tan-
car els seus comerços per poder 
assistir a la mobilització. El segon 
punt de trobada va ser  l’avingu-
da de la Unitat, davant de l’Ajun-
tament, des d’on els manifestants 
es van dirigir al carrer Major. 

Tensió. Durant el primer tram 
hi va haver moments de tensió 
quan la Policia Local va impedir 
el pas del vehicle que encapçalava 
la manifestació pel carrer Major, 
argumentant que a la tarda està 
prohibit l’accés de vehicles. Des-
prés de fer una aturada davant 
de la Casa de la Vila, on s’estava 
fent el Ple del mes de maig –ICV-
EUiA, PPC i Esquerra van enviar 
a la Plataforma comunicats de su-
port– la marxa va continuar fi ns a 

la plaça de l’Església, on es va lle-
gir un manifest demanant la reti-
rada del projecte de crema de resi-
dus a la cimentera per considerar 
que pot tenir efectes nocius per a 
la salut de les persones. El porta-
veu de la Plataforma, José Luis 
Conejero, va dir que la Genera-
litat ha de prendre nota d’aquesta 
segona manifestació i “fer marxa 
enrera de forma immediata, 
sense aplicar cap moratòria en 
la concessió de la llicència am-
biental a Lafarge”. El col·lectiu 
també considera que el govern 
municipal hauria de mostrar una 
posició més contudent i exigir a 
la Generalitat la retirada del pro-
jecte. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
comparteix la preocupació del veïns 
sobre la possible crema de residus 

a Lafarge, però ha remarcat que 
“el govern local ja ha fet tot el 
que estava en les seves mans i 
és ara la Generalitat la que ha 
de prendre la decisió fi nal”. La 
Plataforma va anunciar noves 
mobilitzacions i l’inici d’accions 
per la via judicial si l’executiu 
català no retira el projecte. El 2 
de juny el col·lectiu va enviar un 
escrit al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge reclamant 
per segona vegada el resultat de 
les medicions de les emissions de 
Lafarge que, segons Conejero, 
“el govern està obligat a tenir i 
a facilitar ja que es tracta d’una 
informació pública”. 
A la manifestació s’hi van afegir 
professors i alumnes de l’IES Mont-
serrat Miró, mobilitzats contra l’eli-
minació del batxillerat nocturn.

El col·lectiu considera 
que el govern local 
hauria de mostrar una 
posició més contundent 
contra el projecte

Laura Grau | Montcada

A la manifestació contra la crema de residus a la cimentera Lafarge es podien veure moltes pancartes amb eslògans com el de la foto, que corejaven els participants | SANTI ROMERO

l’apunt

Les possibles solucions per a un 
trasllat de la cimentera van ser el 
tema principal de la xerrada que el 
Grup de Medi Ambient-Ecologistes 
en Acció va fer el 28 de maig a 
l’Abi. Manel Borrell, membre del 
col·lectiu ecologista, va ser l’en-
carregat de conduir l’acte, que va 
esdevenir una taula rodona amb 
els assistents. Borrell no tanca les 

portes a un contacte directe amb 
els responsables de Lafarge, però 
considera que el trasllat serà “una 
utopia” si l’empresa rep un infor-
me favorable per part de l’Ajunta-
ment i la Generalitat per continuar 
amb les seves activitats. El grup 
ecologista va prendre part a la ma-
nifestació convocada per la Plata-
forma Antiincineració | RJ

| RAFA JIMÉNEZ
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>Notícies El Registre de la 
Propietat obre una ofi cina a 
la Font Pudenta. PÀG. 9

Entrevista amb la 
portaveu d’Esquerra,
Marta Aguilar. PÀG. 8

PLE DEL MES DE MAIG 

El Ple aprova per unanimitat cedir les pistes 
d’atletisme per al nou IES Montserrat Miró
El govern municipal s’ha compromès a dialogar amb els veïns del passatge Costa Brava i a vetllar perquè el futur centre escolar no els causi molèsties

El nou edifi ci de l’IES Montser-
rat Miró es construirà a les pistes 
d’atletisme del Pla d’en Coll mal-
grat l’oposició manifestada pels 
veïns del passatge Costa Brava, 
situat davant del solar, que van 
fer un acte de protesta el dia 29 
de maig davant la Casa de la Vila 
mentre el Ple de l’Ajuntament 
aprovava –amb els vots a favor 
de tots els grups municipals– la 
cessió des terrenys, tipifi cats com 
a equipament, al Departament 
d’Educació de la Generalitat. 
En la mateixa sessió plenària es 
van desestimar les al·legacions 
presentades pels propietaris de 
les unifamiliars afectades, argu-
mentant la proximitat de l’auto-
pista i la contaminació acústica 
que aquesta infraestructura pot 
provocar en el futur equipament 
educatiu. 

Proposta descartada. Les pancar-
tes exhibides pels manifestants 
proposaven un nou espai per a 
la construcció de l’IES. “Creiem 
que la ubicació idònia per al 
nou centre és Mas Duran, ja 
que acollirà als estudiants del 
CEIP Elvira Cuyàs i del fu-
tur CEIP Mas Rampinyo” va 
dir José Teruel en representació 
dels veïns. Aquest plantejament, 
però, no respon a les demandes 
del Departament d’Educació ni 
de l’AMPA del centre, que sem-
pre han apostat per mantenir 
l’equipament en el mateix sector 
que ocupa en l’actualitat, al cen-

tre del nucli urbà. “Entenem la 
preocupació veïnal i, per això, 
ens comprometem a dialogar 
amb els afectats i a vetllar per-
què el centre escolar no els cau-
si molèsties”, ha dit  Ana Rivas, 
regidora d’Educació (PSC).
L’AMPA de l’IES Montserrat 
Miró, per la seva banda, ha ce-
lebrat la cessió dels terrenys per 
construir el nou centre. “La-
mentem l’oposició veïnal, però 
aquest és l’únic solar existent al 
centre que té les característques 
exigides”, ha manifestat el presi-
dent de l’AMPA, Agustín Fuertes.
L’Ajuntament ja està negociant 
amb la Joventut Atlètica Montcada 
el trasllat de les pistes d’atletisme 
a l’espai que ocupava el camp de 
futbol de la Ferreria.

Els veïns proposen 
construir l’IES a Mas 
Duran, però Educació 
i l’AMPA volen que 
estigui proper a l’actual

Pilar Abián | Montcada

La trentena de manifestants que es va concentrar davant la Casa de la Vila proposava la construcció del nou IES a Mas Duran | SANTI ROMERO

Les obres de 
la Biblioteca 
pugen un milió 
d’euros més

L’obra civil de la nova Biblioteca 
i Auditori annexe a Montcada 
Aqua costarà un milió més del 
previst inicialment. En el Ple del 
mes de maig, el govern –PSC i 
CiU– va proposar modifi car 
diverses partides per afrontar 
el pagament. L’oposició –ICV-
EUiA, PPC i Esquerra– va criti-
car el desviament del pressupost 
entenent que respon a una mala 
planifi cació i va votar en contra. 
El govern, per la seva banda, va 
argumentar que aquesta circums-
tància es produeix en qualsevol 
obra i va recordar que el projecte 
es va adjudicar per set milions 
d’euros quan el preu de sortida 
era de vuit.

Pilar Abián | Montcada

El govern rebutja fer una auditoria 
fi nancera reclamada per l’oposició
Una moció presentada per Esquerra, ICV-EUiA i PPC qüestiona l’actuació d’un exdirectiu municipal

El govern municipal no va donar 
suport en el Ple de maig a una mo-
ció presentada per tots els grups 
de l’oposició –ICV-EUiA, PPC i 
Esquerra– reclamant que es faci 
una auditoria fi nancera sobre di-
verses operacions urbanístiques en 
què va intervenir l’exdirector de 
l’Àrea de Política Territorial, An-
toni Jiménez, actualment imputat 
davant la Fiscalia per presumptes 
irregularitats durant la seva gestió 
com a regidor d’Urbanisme a Sant 
Andreu de Llavaneres. L’oposició 
considera que aquest fet planteja 
“dubtes raonables”, mentre que 
el govern opina que fer una au-
ditoria signifi ca iniciar un judici 
paral·lel i vulnera la presumpció 

d’innocència de l’extreballador 
municipal. 
La portaveu d’Esquerra, Mar-
ta Aguilar, va ser l’encarregada 
de defensar la moció. “Fer 
l’auditoria  –va dir– hagués re-
presentat un senyal de trans-
parència en la gestió per part 
del govern”. També la repre-
sentant del PPC, Eva García, va 
insistir en l’argument que “hi ha 
dubtes seriosos sobre qui s’ha 
benefi ciat amb les operacions 
urbanístiques de Vista Rica-La 
Rasa i l’antiga cerveseria del ca-
rrer Montiu”. Per la seva banda, 
el portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González, va voler deixar clar que 
“darrera la moció no hi ha vo-
luntat d’inculpar el govern, sinó 

de desvincular-lo de qualsevol 
actuació incorrecta que pugui 
haver comès l’exdirectiu”. 

El govern no dubta. Per part del 
govern, el portaveu de CiU, Joan 
Carles Paredes, va constatar “ple-
na confi ança en la correcta gestió 
i tramitació dels expedients urba-
nístics qüestionats per l’oposició”. 
També el portaveu del PSC, Jordi 
Climent, es va manifestar en el ma-
teix sentit. “Si realment algú con-
sidera que s’ha incorregut en un 
delicte, que vagi al jutjat”, va dir. 
L’alcalde va cloure el debat dient 
que Jiménez va realitzar una “ges-
tió impecable” tot afegint que “la 
ciutat li ha d’estar agraïda pel 
que va fer com a directiu”.

Pilar Abián | Redacció
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HOSPITAL COMARCAL ERNEST LLUCH

Un centenar de persones reclama 
que no es retardi més l’equipament
L’alcalde assegura que els tràmits per a la construcció van a bon ritme i que les obres començaran l’any vinent, tal com està previst

Al voltant d’un centenar de per-
sones es va manifestar el 31 de-
maig per exigir la construcció de 
l’hospital Ernest Lluch a l’espai 
que ocupava la fàbrica Redosa, al 
terme municipal de Montcada. La 
marxa reivindicativa, convocada 
per la Coordinadora per la Sani-
tat Pública de Ripollet, Cerdanyo-
la, Montcada i Barberà, va sortir 
del CAP Cerdanyola-Ripollet –a 
l’alçada de la N-150– i va cloure 
a la factoria on va pintar un gran 
mural amb el lema “Hospital ja!”. 
El calendari d’obres per construir 
l’equipament s’ha endarrerit en 
diverses ocasions des que la con-
sellera de Salut, Marina Geli, va 
presentar el mapa sanitari del Va-
llès Occidental, al juliol del 2005.

Retards. La Coordinadora va criti-
car el retard i la manca de planifi ca-
ció per part de la Generalitat en la 
construcció d’aquest centre sanitari 
que ha de servir per desconges-

tionar l’Hospital de Sabadell. A la 
concentració van assistir, per part 
de Montcada, els regidors d’ICV-
EUiA, Alba de Lamo i Òscar Gil, 
i representants de les associacions 
de veïns de Terra Nostra i Can 
Sant Joan i de la FAVMiR. Imma 
Prat, portaveu de la Coordinado-
ra, va denunciar que “la inclu-
sió en el projecte de l’hospital 
d’una promoció d’habitatges 
està retardant l’inici de les 
obres” i va anunciar noves mobi-
litzacions. El col·lectiu també critica 
que els terrenys encara no han es-
tat cedits a la Generalitat. 
En resposta a la protesta, l’alcalde, 
Cesar Arrizabalaga (PSC), ha 
assegurat que els tràmits per a la 
construcció de l’hospital “van a 
bon ritme i les obres comença-
ran l’any vinent”. L’edil ha afegit 
que cal tenir en compte que el fi -
nançament d’un equipament com 
aquest “suposa un gran esforç 
econòmic per al govern autò-
nomic”. 

Laura Grau | Terra Nostra

Els manifestants es van concentrar davant del solar on està projectat l’equipament | LAURA GRAU

Mor l’exregidor 
del PSC Alfonso 
Montoro a l’edat 
de 53 anys

Pilar Abián | Redacció

L’exregidor socialista i un dels 
fundadors del PSC al municipi, 
Alfonso Montoro, va morir el 30 
de maig als 53 anys per malaltia. 
Montoro va ser el primer secreta-
ri de l’agrupació local socialista i 
portaveu del grup municipal des 
del primer mandat dels ajunta-
ments democràtics, al 1979, fi ns 
al 1997 en què, per discrepàncies 
internes, va passar al grup mixt. 
En els comicis del 1999 va encapça-
lar una candidatura de nova crea-
ció Coalició Socialista de Progrés 
(CSP), que no va obtenir cap 
representant, motiu pel qual va 
abandonar la vida política. Du-
rant la seva trajectòria al Consis-
tori, Montoro va ocupar, entre 
d’altres, els càrrecs de regidor 
d’Urbanisme i de Governació.

Montoro, en una imatge del 1997 | ARXIU

05



6 1a quinzena | juny 2008Notícies06

MAS DURAN

Un pas soterrat sota la via millorarà 
l’accés al nou sector residencial

Les obres de construcció d’un pas 
inferior per connectar la zona re-
sidencial de Mas Duran amb la 
resta de Mas Rampinyo van co-
mençar el 26 de maig. Els treballs 
consisteixen en la creació d’un 
vial que passarà sota la línia de 
tren C-3 (Puigcerdà), que enlla-
çarà el carrer Frederic Mompou, 
situat a Mas Duran, amb l’avingu-
da Catalunya, l’eix central de Mas 
Rampinyo. L’actuació té un cost 
d’1,3 milions d’euros i la previsió 
municipal és que estigui enllestida 
en nou mesos.

Altres actuacions. En breu s’enge-
garan les obres de millora del siste-
ma de drenatge del torrent de Can 
Rocamora, per evitar possibles 
problemes d’inundacions al veïnat 
de Mas Rampinyo. La nova cana-
lització anirà coberta sota la línia 
de Puigcerdà, la carretera C-17 i la 
futura Línia d’Alta Velocitat. De fet, 
l’inici de les obres està pendent dels 
permisos de l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (Adif) i 

de la Direcció General de Carrete-
res. L’actuació permetrà adaptar la 
capacitat del col·lector a les necessi-
tats dels futurs 1.800 habitatges de 
Mas Duran. El termini d’execució 
és de 15 mesos, i el pressupost, de 
4,5 milions euros. 

Demanda municipal. L’alcalde, Cé-
sar Arrizabalaga (PSC), ha dema-
nat al director de Rodalies Renfe, 
Miguel Ángel Remacha, la millora 
de l’accessibilitat a l’estació de tren 
de Mas Rampinyo, de la línia de 
Puigcerdà. L’edil i altres represen-

tants municipals es van reunir el 
2 de juny amb tècnics de l’empre-
sa ferroviària Adif i van visitar la 
instal·lació ferroviària.
L’alcalde va exposar les difi cultats 
que pateixen les persones amb pro-
blemes de mobilitat per creuar les 
vies pel pas deteriorat que actual-
ment hi ha a l’estació, així com les 
defi ciències en els accessos per a vi-
anants des de Mas Duran i el centre 
lúdic i comercial. El Consistori ha 
informat que Renfe s’ha compro-
mès a fer un estudi sobre les possi-
bles solucions a aquests problemes. 

Silvia Díaz | Redacció

Accedir a les andanes de l’estació de Mas Rampinyo és difícil per qui té problemes de mobilitat | S. DÍAZ

L’actuació té un cost d’1,3 milions d’euros i la previsió municipal és que estigui enllestida en 9 mesos

El recorregut 
del Sagalés a la 
C-17 recupera 
la normalitat
Silvia Díaz | Redacció

Gairebé un any després de les 
modifi cacions introduïdes amb 
motiu de les obres de soterrament 
de la C-17, l’empresa Sagalés ha 
anunciat que el 9 de juny, els au-
tobusos de les línies que enllacen 
Caldes, Palau, Santa Perpètua de 
Mogoda, Mollet, Parets i Lliçà 
d’Amunt amb Barcelona, passant 
per Montcada i la Llagosta, recu-
peren el seu recorregut habitual. 
Segons ha comunicat la conces-
sionària d’aquests trajectes, “es 
tornen a fer els recorreguts per 
l’interior de Montcada perquè 
el trànsit de la C-17 ha millo-
rat considerablement”. 
A fi nal de juliol de l’any passat, 
l’empresa va decidir modifi car 
els trajectes per afectar al mínim 
als usuaris perquè les obres es 
trobaven en un moment en què 
el trànsit pel centre de Montcada 
era molt lent i les congestions, 
constants. Fins ara, els clients que 
anaven des del Vallès Oriental o 
Santa Perpètua cap a Barcelona 
no passaven per Montcada ja que 
l’autobús, quan arribava a la Lla-
gosta, entrava a l’autopista C-33. 

El parc de la 
Llacuna no es 
podrà obrir fi ns 
a la tardor

514

El parc de la Llacuna no es po-
drà obrir al públic fi ns a la tar-
dor per garantir que les plantes 
i els arbres que s’hi han sembrat 
hagin arrelat. Aquesta és la reco-
manació que ha fet l’empresa en-
carregada de l’actuació i que, de 
moment, ha fet desistir el Con-
sistori sobre la idea d’inaugurar 
l’espai a fi nal del mes de juny.

Característiques. El parc de la 
Llacuna ocupa cinc hectàrees i 
connecta la nova urbanització de 
Mas Duran amb el sector agrícola 
i forestal del Pla de Reixac. L’espai 
rep aquest nom de l’embassament 
existent a l’espai, una de les po-
ques zones humides que hi ha a 
la plana del Vallès Occidental i 
que esdevé punt de trobada per a 
les aus migratòries. El disseny del 
parc s’ha fet donant protagonisme 
a la bassa, al voltant de la qual hi 
ha camins per passejar així com 
zones d’estada.
Una altra de les peculiaritats de 
l’espai és que compta amb 2.000
espècies vegetals autòctones que 
s’adapten bé al clima de la zona.

Pilar Abián | Redacció
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PROMOCIÓ PROTEGIDA

La promoció, situada a l’Avinguda Europa, és la primera que CCOO construeix a Montcada

La Cooperativa Habitatge Entorn 
lliura els seus pisos a Mas Duran 

Els 46 nous pisos de protecció 
ofi cial que s’han construït a Mas 
Duran, al barri de Mas Rampi-
nyo, ja es poden habitar. El dime-
cres 28 de maig es va fer l’acte 
formal de lliurament dels pisos 
que pertanyen a la Cooperativa 
Habitatge Entorn, de Comissions 
Obreres de Catalunya. Aquesta 
és la primera promoció que la so-
cietat entrega a Montcada i està 
situada a l’avinguda Europa, del 
número 1 al 9. Des del 1993, Ha-
bitatge Entorn ja ha entregat uns 
5.700 pisos a tota Catalunya, dels 
quals 1.400 són a la comarca. 

Pisos de qualitat. Els habitatges 
s’inclouen en els 184 en règim 
de compra que l’Institut Català 
del Sòl, l’Incasòl, està impulsant 
a la zona i que executen en cinc 
promocions altres entitats. Amb 
una superfície mitjana de 85 m2, 
aparcament, traster i entre tres 
i quatre dormitoris, el seu preu 
mitjà és de 170.000 euros. Els ha-

bitatges s’han adjudicat a socis i 
sòcies de la cooperativa, alguns 
dels quals són nascuts a Montca-
da, i el 62% són menors de 35 
anys. És el cas de Joaquín Gó-
mez i Sònia García, una parella 
jove de montcadencs amb un fi ll 
de 15 mesos que, després d’estar 
12 anys pagant una quota a Ha-
bitatge Entorn, ha pogut escollir 

el seu nou àtic al tercer lloc en 
l’ordre de preferència. 
L’acte de lliurament de pisos va 
comptar amb la presència de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC); 
la regidora d’Habitatge, Eva Gon-
zalo (PSC); el secretari general de 
CCOO al Vallès Occidental, An-
tonio Díaz; i el presidente d’Habi-
tatge Entorn, Jordi Giménez.

Rafa Jiménez | Mas Duran

El Registre de la Propietat 
obre una ofi cina a Montcada

NOU SERVEI

Gonzalo i Arrizabalaga brindren amb els representants de CCOO i d’Habitatge i Entorn | RAFA JIMÉNEZ

Des del 2 de juny funciona al mu-
nicipi una ofi cina del Registre de la 
Propietat, en unes dependències si-
tuades al número 3 del carrer Pere 
de Montcada, a la Font Pudenta. 
L’horari d’atenció al públic és de 9 
a 14h, de dilluns a dissabte, i de 15 
a 17h, de dilluns a divendres, i el 
telèfon és el 935 726 920. Fins ara, 
els ciutadans de Montcada que ne-
cessitaven aquest servei havien de 
desplaçar-se a Cerdanyola. 

Tràmits. La funció del Registre de 
la Propietat –que depèn del Minis-
teri de Justícia– és inscriure i donar 

publicitat a la propietat dels béns 
immobles i dels drets que recauen 
sobre els mateixos. Al Registre 
s’inscriuen els documents que es 
refereixen a l’adquisició de propie-
tats i els drets reals que els afecten, 
com la hipoteca o les resolucions 
judicials o administratives. El Dret 
espanyol no obliga els propietaris 
a inscriure’s al Registre, però fent-
ho s’obté seguretat jurídica ja que, 
una vegada inscrits els immobles, 
els drets es troben sota la tutela 
dels Tribunals i es considera com 
cert només el que diu el Registre. 
Al mes de juny està prevista la 
inauguració ofi cial del servei.

Silvia Díaz | Font Pudenta

Fins ara, els veïns de Montcada que feien ús del Registre s’havien de desplaçar a Cerdanyola | S.DIAZ

L’atenció al públic es fa de dilluns a dissabte matí i tarda

385
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Amistad. Si eres soltero o soltera, divorciado o 
divorciada ven al grup singles de más exito del 
Vallès. Celebra con nostros la verbena de San 
Juan. Llámanos y apúntate. Tel. 653 425 308 
(Fermín), 653 774 392 (Javier). 
Amistat. Grup mixte de 40 a 55 anys. 
Celebrem la revetlla de Sant Joan de la zona 
de Vallès Occidental. Menú selecte i entrada a 
discoteca. El millor, l’amistat. Tel 630 705 070 
(Mercè). Trucar a la tarda.
Es lloguen. Places de pàrquing per motocicletes 
a bon preu a Mas Rampinyo. Interessats trucar 
al telèfon 664 123 571 (a partir de les 22h).
Se alquila. Apartamento durante los meses de 
julio, agosto y septiembre, en zona residencial 
de Miami Playa. Dos habitaciones dobles, 
comedor, cocina equipada y terraza. 70 m2 
Zona ajardinada con piscina. Interesados llamar 
a 676 712 859 ó 935 708 389 (Manoli).
Es lloga. Plaça d’aparcament gran a prop del 
carrer Major. Interessats truqueu al telèfon 
659 374 241 o bé al 932 126 319.

Se ofrece. Chica para tareas domésticas por 
las mañanas. Tel. 657 235 675.
Se ofrece. Quiromasajista titulada para dar 
masajes a domicilio. Precio económico. Tel. 
696 103 822.
Piso en venta. De particular a particular, con 
plaza de párquing incluída con acceso desde 
el mismo edfi cio. 4 habitaciones, ascensor, 
reformado y pintado, en calle Lérida. Soleado 
y claro. Precio: 270.000 euros negociables. 
Tel. 935 754 238. 
Es lloguen. Naus de 200 m2 i 170 m2 amb 
montacàrregues a Mas Duran (C/Enric 
Granados). Tel. 935 641 703. 
Plaça de pàrquing en venda o lloguer. C/ 
Montiu. Preguntar per Dani. Telf. 935 751 
279.
Es lloga o es ven. Plaça d’aparcament per a 
turisme petit a Mas Rampinyo. Tel. 935 750 
429. partir de les 21.30h).
Es lloga o es ven plaça de pàrquing al carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tlf: 620 992 410.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

ENTREVISTA A LA PORTAVEU D’ESQUERRA

“Al municipi s’han construït equipaments que 
costarà molt mantenir i això no és sostenible”
Esquerra Republicana de Catalunya compta, per primera vegada des de l’inici de la democràcia, amb dos representants en l’oposició en el Ple municipal

Esquerra tanca el cicle d’entrevis-
tes als grups municipals que ha 
dut a terme La Veu per donar a 
conèixer els regidors del govern 
i les formacions amb representa-
ció en el Ple. Aquesta força polí-
tica compta amb dos regidors en 
l’oposició, Marta Aguilar i Jordi 
Sánchez. La portaveu suma set 
anys d’experiència en el càrrec 
mentre que Sánchez hi va accedir 
en les passades eleccions fent que, 
per primer cop des de l’inici de la 
democràcia, Esquerra tingui dos 
representants.

-Què ha suposat passar d’un a 
dos regidors?
Ara som dues persones a repartir 
les àrees de treball i la participació 
a les diferents comissions informa-
tives. El fet de poder distribuir la 
feina permet portar-ho tot millor. 
-Quina valoració fa del primer 
any de mandat?
Des d’un punt de vista de relacions 
amb el govern, crec que s’ha desten-
sat una mica la corda. Però, pel que 
fa a les maneres de fer, continuen 
com abans. Els grups de l’oposició 
no rebem la informació sobre els 
projectes de ciutat. Ens assaben-
tem de moltes coses per La Veu.
-Per exemple?
Un dels casos més recents és el 
de l’ARE (Àrea Estratègica Re-

sidencial) previst a Mas Duran, 
un pla que implica el creixement 
urbanístic del municipi.  
-I Esquerra, que n’opina?
Precisament ara que hi ha un re-
cés en la construcció no creiem 
que proposar un ARE sigui el 
més adient. Abans caldria fer un 
estudi sobre el parc d’habitatge 
que tenim. Hi ha molts pisos nous 
que no es vénen i es podrien trans-
formar en protegits. Els habitatges 
de protecció ofi cial surten d’una ne-
cessitat. Com es justifi ca fer-ne més 
si hi ha pisos de primera i segona 
mà buits? Tot això s’hauria d’estudi-
ar en comptes de seguir construint, 
perquè els nous sectors residen-
cials necessiten d’espais públics i 
serveis que s’han de mantenir. 

-El govern vincula la crisi im-
mobiliària a la que afecta les 
arques municipals.
Això fa molt de temps que venim 
dient que passaria i no és que si-
guem més llestos que ningú, és que 
s’ha estirat més el braç que la mà-
niga. S’han construit equipaments 

que costarà molt mantenir i ja es 
veia que això no seria sostenible.
-Des del govern es demana a tots 
els grups fer pinya davant la cri-
si. Què farà Esquerra?
Si fer pinya implica donar el vis-
tiplau per pujar impostos, que se 
n’oblidi. Durant anys s’han mal-
baratat els diners públics i ara ja 
no ens creiem res. 
-En l’últim Ple, Esquerra ha 
presentat una moció exigint una 
auditoria sobre dues actuacions 
urbanístiques. Per quin motiu?
Si bé els tràmits legals van ser els 
correctes, dubtem de la gestió feta 

per l’antic director de l’Àrea Terri-
torial, avui dia imputat per la seva 
actuació en operacions urbanísti-
ques fetes fora del municipi. Pen-
sem que això és prou motiu per 
fer una auditoria, encara que el 
govern no opini igual.
-Quines altres qüestions preocu-
pen el seu grup? 
La manca de previsió de planifi -
cació i la mala gestió dels depar-
taments que més pes tenen en el 
Consistori com els d’Urbanisme 
i Hisenda; les conseqüències que 
comportarà la política econòmica 
portada a terme fi ns ara i la pèr-

dua de confi ança i de complicitat 
de la ciutadania envers els po-
lítics, que fa que es comencin a 
qüestionar totes les decisions que 
es prenen com ara l’ubicació de 
l’IES Montserrat Miró, o la in-
certesa del paper del govern local 
davant la crema de llots... 
-El fet que Esquerra formi part 
del govern autonòmic condiciona 
l’actuació del partit al municipi? 
Tot i que compartim les directrius 
del govern de la Generalitat, Es-
querra té una clara vocació muni-
cipalista i plena autonomia a l’hora 
de decidir sobre qüestions locals.

Marta Aguilar és regidora des del 2001, mentre que el seu company de grup, Jordi Sánchez, s’ha estrenat en el càrrec ara fa un any |  S. ROMERO

Pilar Abián | Redacció

“Fa anys que dèiem 
que hi hauria recessió 
però s’ha seguit 
estirant més el braç 
que la màniga”

Alfonso Montoro Martos
Regidor de l’Ajuntament del 1979 al 1999

La corporació municipal vol manifestar el seu condol a la família
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Balanç positiu del programa Trànsit  

“Estic molt satisfeta perquè heu 
canviat el vostre discurs i ara 
voleu continuar estudiant per 
aprovar el graduat i fer cicles 
formatius”. Aquesta és la valo-
ració que va fer Ana Lorido, la 
tutora de la desena d’alumnes de 
tercer d’ESO que ha participat 
enguany al programa Transició 
Escola-Treball (Trànsit), el 23 de 
maig durant l’acte de reconeixe-
ment, celebrat a la Casa de la Vila, 
als estudiants i les empreses que 
han col·laborat amb la iniciativa. 
El projecte el promouen el Depar-
tament d’Educació i la Diputació 
i, a nivell local, l’impulsen les re-
gidories d’Educació, Promoció 
Econòmica i Infància i Joventut. 

Presència institucional. L’acte va 
comptar amb la presència del pre-
sident de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Car-
les Paredes (CiU), la regidora del 
Projecte Educatiu de Ciutat, M. 
Teresa Gallego (PSC) i la directora 

de l’IES La Ribera, Clara Vilardell. 
L’objectiu del programa Trànsit és 
prevenir, acompanyar i orientar els 

joves que a partir de tercer d’ESO 
presenten difi cultats per seguir el 
currículum.

Una desena d’alumnes de l’IES La Ribera ha participat enguany al projecte promogut al municipi

INSERCIÓ LABORAL

Serna aposta pels treballs 
qualifi cats per als joves

La consellera de Treball, Mar 
Serna (PSC), va presidir la taula 
rodona sobre els joves i el món la-
boral que el 24 de maig la Joven-
tut Socialista de Catalunya (JSC) 
al Vallès Occidental va organitzar 
a la Casa de la Vila. L’objectiu de 
l’acte era obrir un debat amb els 
assistents per intentar esbrinar i 
apuntar solucions als problemes 
que el col·lectiu juvenil es troba 
habitualment quan entra al mer-
cat laboral, com la temporalitat, 
l’ús de contractes de formació per 
cobrir vacants reals en la plantilla 
d’una empresa, els salaris baixos 
i les jornades laborals marato-
nianes i com afecta tot plegat a 
l’emancipació dels joves. Serna va 
apuntar algunes línies d’actuació 
que està duent a terme el seu De-
partament, com ara que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya –orga-
nisme que gestiona les OTG– es-
devingui una veritable eina per 
buscar feina, posar en marxa po-
lítiques d’igualtat i donar resposta 
al fenomen migratori. 
“El concepte de feina ha can-
viat; ja no es té una única ocu-
pació durant tota la vida i els 
joves han d’aconseguir un tre-
ball amb valor afegit”, va ma-

nifestar Serna, tot indicant que 
l’executiu català ha destinat 27 
milions d’euros per oferir a les 
empreses programes de formació 
per als seus treballadors.

Resta de ponents. La JSC també 
va convidar a l’acte el portaveu 
nacional de l’Avalot –secció juvenil 
de l’UGT –Chakir El Homrani, i 
a Andrés Querol,  portaveu nacio-
nal d’Acció Jove, l’organització ju-
venil de CCOO. Els sindicalistes 
van posar de manifest qüestions 
com que la denominada genera-
ció “mileurista” preocupa ara 
més que mai perquè la majoria de 
persones que hi forma part són lli-
cenciats, però que “sempre han 
existit col·lectius que han cobrat 
molt menys”. Per part de la JSC 
comarcal, el secretari de polítiques 
de foment de l’ocupació, Marcos 
García, va apuntar que les línies 
de treball de l’organització es ba-
sen en “garantir que els joves 
tinguin dret a l’habitatge, la 
formació i el treball”. 
La inauguració de la jornada de 
debat va anar a càrrec de l’alcalde 
i primer secretari del PSC, César 
Arrizabalaga, i del primer secre-
tari de la JSC local, Daniel Palo-
mino.

Silvia Díaz | Montcada

OCUPACIÓ

> La sala de plens s’obre als joves
Una trentena d’alumnes de tercer d’ESO del Col·legi Ciutat Meridiana va tenir 
l’oportunitat de conèixer de primera mà els principals projectes de ciutat en 
una trobada que es va fer el 21 de maig a la sala de Plens amb les regidores 
d’Infància i Joventut, Eva Gonzalo; Educació, Ana Rivas, i de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro, totes tres del PSC. Aquesta és una de les activitats que 
oferta l’Ajuntament per als alumnes de secundària amb l’objectiu d’apropar els 
joves a l’administració local. Els estudiants van tenir l’oportunitat de preguntar a 
les regidores sobre les qüestions que els preocupen, com ara la manca de places 
d’aparcament a Can Cuiàs, l’oferta comercial, l’accés al Centre Cívic per part dels 
joves i l’ús de les pistes esportives del barri, entre d’altres | PA

PILAR ABIÁN

Foto de família a la Casa de la Vila dels participants al programa amb els alumnes, els professors, els empresaris i les autoritats |  SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Montcada

La consellera de Treball, durant la seva intervenció a l’acte fet a la Casa de la Vila |  SILVIA  DÍAZ

La consellera de Treball participa en una taula rodona de la JSC
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Els empleats reclamen 
noves medicions al local
Els treballadors van protagonitzar una nova acció de protesta

LIPOATRÒFIA A CORREUS

Els treballadors de Correus de 
Montcada i la secció postal de 
l’UGT han protagonitzat diversos 
actes per exigir a la direcció terri-
torial que faci noves medicions 
per detectar les causes de l’apari-
ció de lipoatròfi a en sis membres 
de la plantilla i que, mentre es fan 
aquests estudis, el personal es tras-
lladi a unes altres dependències. 
L’espai proposat és una ofi cina que 
l’empresa té al carrer Generalitat, 
on s’ha de traslladar provisional-

ment el servei d’atenció al client 
una vegada comencin les obres de 
millora a l’actual ofi cina del carrer 
Montiu. 
El 3 de juny, representants dels 
treballadors van lliurar al regis-
tre de la central de Correus (Via 
Laietana) una carta sol·licitant un 
nou estudi per esbrinar les causes 
de la patologia, donat que el pri-
mer informe que va fer públic la 
direcció no vincula directament la 
lipoatròfi a amb les condicions de 
l’ofi cina. 

Silvia Díaz | Montcada

Declaracions davant la seu de l’ofi cina de Correus on s’han detectat casos de lipoatròfi a |  S. DÍAZ

Un mapa de 
capacitat sonora 
marca les zones 
a protegir
Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament ja disposa d’un 
mapa de capacitat acústica del 
municipi que defi neix quin hauria 
de ser el nivell de sorolls en fun-
ció de la tipologia de cada zona. 
Els sectors considerats més sensi-
bles, i per tant a preservar, són els 
d’interès mediambiental i els que 
envolten equipaments sanitaris, 
docents i culturals. “El mapa ens 
permetrà dotar aquestes zones 
de l’entorn que més li convé i 
adoptar les mesures que solu-
cionin els problemes de conta-
minació sonora que s’han de-
tectat”, ha explicat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Jordi 
Climent (PSC). 

Antecendents. L’estudi, que es va 
aprovar en el Ple municipal del 
mes de maig per unanimitat, for-
ma part d’un projecte global ini-
ciat al 2003, quan l’Ajuntament 
va encarregar l’elaboració d’un 
mapa acústic de la ciutat. El tre-
ball es va fer a partir de més de 
300 medicions realitzades a dife-
rents punts del municipi durant 
les 24 hores del dia.

en 2 minuts...

> Mor l’exalcalde Josep Obis Bitria
Josep Obis Bitria, l’últim alcalde abans de l’inici de la democràcia, va 
morir el 2 de juny a l’edat de 79 anys. L’exedil va ocupar el càrrec 
–arran la renúncia de Jaume Salvatella– tan sols durant un any, des 
del mes d’abril de 1978  fi ns a les primeres eleccions municipals cele-
brades el 19 d’abril de 1979. Obis era força conegut al municipi per la 
seva trajectòria professional com a propietari d’una gestoria | PA

> Nova catenària per evitar avaries 
L’empresa ferroviària Adif ha aprovat una inversió de 13 milions 
d’euros per instal·lar la catenària rígida als túnels de Barcelona, per 
on circulen diverses línies de rodalies de Renfe, algunes de les quals 
travessen el municipi. Les obres podrien començar aquest estiu i en 
total, es col·locaran 47’5 quilòmetres als trajectes de Montcada Bifurca-
ció-l’Hospitalet, Barcelona Sants-Passeig de Gràcia-Sagrera i als ramals 
de connexió situats als túnels de la ciutat comtal. L’actuació pretén evi-
tar les sistemàtiques i reiterades avaries a la xarxa ferroviària | SD 

> Més contenidors soterrats a Terra Nostra 
A principi de juny ha entrat en funcionament una nova bateria si-
tuada a la cruïlla entre el carrer Antoni Pujades amb Torrent de la 
Verdaguera. La substitució dels contenidors de superfície pels que 
són soterrats va començar al 2003 i a hores d’ara ja s’ha dut a ter-
me gairebé al 100% del municipi | SD 
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ACTIVITATS D’ESTIU

Medi Ambient ofereix al juny visites 
guiades a la Casa de les Aigües 

El Servei de Medi Ambient orga-
nitza, per tercer estiu consecutiu, 
visites guiades a la Casa de les 
Aigües, que duu a terme l’Equip 
Verd. No obstant, les sessions, en 
aquesta edició, es faran només al 
mes de juny i cada dia hi haurà 
dues visites. El 14, les sessions se-
ran de 10 a 11h i d’11 a 12h, el 
mateix horari que hi haurà per a 
la visita del dia 28. El dia 18, les 
trobades seran a la tarda, de 18 a 
19h i de 19 a 20h. Per assistir a les 
visites cal fer inscripció prèvia al 
Servei de Medi Ambient (935 726 
474) o bé a l’Equip Verd (935 726 
017 ó equipverd@montcada.org).

Fem dissabte i Nit d’estels. Medi 
Ambient col·labora amb la iniciati-
va Fem dissabte, que impulsa Projecte 
Rius amb l’objectiu de netejar les 
lleres de diversos aqüífers de Ca-
talunya. A Montcada, l’activitat 
tindrà lloc el 7 de juny a les 10h, a 
la llera del riu Ripoll, a l’espai on 
va tenir lloc la plantada popular 
d’espècies vegetals el 30 de març 

passat. Encara és obert el termini 
per tramitar la inscripció, que s’ha 
de fer comunicant-lo a Projecte 
Rius, al telèfon 934 213 216 o bé 
al correu electrònic grups@projecte-
rius.org. 
Aquesta neteja popular coordina-
da també va tenir lloc l’any passat 
i gairebé una trentena de persones 
va col·laborar amb les tasques de 

manteniment del torrent de Va-
llençana. 
D’altra banda, el dia 7 de juny, 
Medi Ambient i l’entitat Acer ce-
lebren una nova edició de la Nit 
d’estels a l’esplanada davant l’esglé-
sia de Reixac. A més de visualitzar 
el cel, els assistents participaran a 
una xerrada sobre mitologia celes-
tial i astronomia.

Silvia Díaz | Redacció

La neteja de la llera es farà a l’espai on es van plantar arbres el passat mes de març |  S. DÍAZ

El dia 7 es farà una neteja coordinada i voluntària a la llera del riu Ripoll en el marc del Projecte Rius
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El nou dispensari entra en funcio-
nament al centre Kursaal el 9 de 
juny. Des de la dècada dels 80, Can 
Sant Joan disposa d’una unitat mè-
dica, sota la coordinació de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Montcada. Fins 
ara, el servei es duia a terme en un 
equipament situat al carrer Turó, 
39, de dimensions reduïdes, on tre-
ballen la infermera i l’actual titular 
d’aquest servei, la metgessa de fa-
mília Anna Anaya, que té assignats 
un total de 1.300 usuaris –de Can 
Sant Joan i de la resta de barris del 
municipi– i atén una mitjana de 
40 visites diàries. “El nou espai 
requereix les condicions neces-
sàries per dur a terme la feina en 
condicions òptimes”, ha explicat 
el coordinador dels centres de salut 
del municipi, Miquel Barbany. 

El local antic ha quedat vell i pre-
senta problemes d’humitat i innun-
dacions. L’accés del nou centre de 
salut està situat al carrer Turó, 38, 
just davant del vell dispensari. El 
nou centre disposa de tres consul-
tes mèdiques i d’una sala d’espera, 
més àmplies que les actuals. En 
aquest espai també hi anirà el Dap-
si. “Estem treballant per portar 

a Can Sant Joan un treballador 
social que atengui un parell de 
cops a la setmana”, ha anunciat 
Barbany. L’obertura del nou cen-
tre coincideix amb l’horari d’estiu 
de l’Ajuntament i per tant, l’atenció 
quedarà de la següent manera: di-
lluns, de 9.30 a 13h i de 15 a 20h; 
dimarts, dimecres i divendres, de 
8.30 a 14h, i dijous, de 15 a 20h. 

Serveis Socials. A partir del 9 de 
juny, l’espai de referència en ma-
tèria de Serveis Socials per als veïns 
de la Ribera, Can Sant Joan i Can 
Cuiàs serà la unitat que funcionarà 
a la segona planta del Kursaal. La 
resta de veïns del municipi hauran 
de continuar anant a les ofi cines 
del carrer Buxó, 14 (gent gran i de-
pendència) i 29 (atenció primària).  
“La descentralització t’acosta al 
territori i facilita els serveis a la 
ciutadania; a més, necessitem 
que el nostre personal treballi en 
espais dignes”, ha explicat la regi-
dora de Serveis Socials, M. Car-
me González (CiU). Els primers 
serveis que s’hi posaran en marxa 
són la mediació cultural per a la co-
munitat gitana i l’atenció primària 
d’infància i famílies. El 18 de juny 
hi anirà l’atenció a la gent gran i 
la dependència, però només per a 
Can Sant Joan i Can Cuiàs, ja que 
els veïns de la Ribera –pel que fa 
a aquest concepte– continuaran 
anant al carrer Doctor Buxó.

Equip professional. Serveis Socials 
disposarà al Kursaal, de forma per-

manent, d’una educadora social, 
una treballadora social de família, 
una mediadora cultural i una per-
sona de suport administratiu. La 
treballadora social per a persones 
amb dependència prestarà els ser-
veis de manera itinerant entre Can 
Sant Joan i el centre. El departa-
ment farà servir tres despatxos i 
una sala de reunions. 
El trasllat de personal permetrà que 
els professionals del carrer Doc-
tor Buxó disponguin d’espais més 
amplis, que permetran una millor 
atenció als usuaris. La inauguració 
ofi cial de totes les dependències del 
Kursaal serà el 24 de juny.

>Societat Algunes famílies 
aprenen català per 
integrar-se. PÀG. 16

CAN SANT JOAN

El dispensari i una unitat de Serveis Socials 
funcionaran a partir del 9 de juny al Kursaal
El personal mèdic i els professionals del departament municipal treballaran a partir d’ara en espais més moderns i amplis, que milloraran l’atenció ciutadana

Les obres de la quarta 
escola bressol pública, 
al setembre. PÀG. 14

Silvia Díaz | Montcada

El centre mèdic tindrà 
tres consultes i Serveis 
Socials ocuparà tres 
despatxos i una sala 
de la segona planta

El vestíbul del dispensari vell presenta un disseny desfasat i les cadires es tornen incòmodes quan l’espera s’allarga | SILVIA DÍAZ

La sala d’espera del nou dispensari omplirà les seves cadires a partir del 9 de juny | SILVIA DÍAZ
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Les obres de recuperació de Can 
Casamada, al carrer Colon, i 
la seva transformació en llar 
d’infants començaran al setem-
bre, segons les previsions muni-
cipals. El Ple de l’Ajuntament, en 
la sessió del mes de maig –el pas-
sat dia 29–, va donar llum verda 
al projecte amb el vot a favor de 
tots els grups municipals. 
Aquest nou centre educatiu en-
trarà en funcionament el curs 
2009-2010 substituint l’actual 
escola bressol de la plaça Lluís 
Companys. El canvi permetrà 
augmentar l’oferta de places, 
passant de les 41 actuals a 74. 

Obres previstes. La remodelació 
de Can Casamada costarà un 
milió d’euros, sufragats a través 
del PUOSC –Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya– i per-
metrà conservar un interessant 
edifi ci datat de l’any 1885 i 
promogut per Bonaventura de 

Obregón de Cabanellas. El pro-
jecte preveu mantenir la façana 
principal, que presenta una com-
posició simètrica d’inspiració 
neoclàssica, i fer una nova distri-
bució d’espais interns. Els canvis 
s’apreciaran des del carrer Mon-
tiu, on hi ha la zona de jardí, ja 
que hi ha previst enderrocar els 
dos cossos laterals de l’edifi ci i 
fer-ne l’ampliació d’un ala que 

permeti tenir en total una aula 
de nadons amb capacitat per a 
8 nens, dues aules d’1 a 2 anys 
–per a 13 usuaris– i dues classes 
més per a alumnes de 2 a 3 anys 
preparades per acollir una vinte-
na d’infants cadascuna d’elles. 
L’entrada es farà també des del 
carrer Montiu per evitar les es-
cales del carrer Colon. El centre 
disposarà d’ascensor i cuina.

Pilar Abián | Montcada

El Ple aprova el projecte per recuperar l’edifi ci i ampliar l’espai amb la construcció d’una sala annexa 

NOVA ESCOLA BRESSOL

La obres de Can Casamada 
començaran al setembre

El col·lectiu de professors i alumnes 
que reclama el manteniment del 
batxillerat nocturn a l’IES Montse-
rrat Miró es va manifestar el 29 de 
maig coincidint amb la mobilitza-
ció que va convocar la Plataforma 
Antiincineració contra l’ús de llots 
de depuradora a Lafarge.
Representants d’aquest col·lectiu 
van lliurar a la seu del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
un miler de signatures de ciutadans 
que donen suport a la seva causa, 
que s’inclou al total de 17.000 que 
s’han obtingut a tots els municipis 
catalans on s’imparteix aquesta for-
mació. “Ens hem afegit a la con-
vocatòria per continuar fent res-
sò de les nostres reivindicacions, 
que detectem que han arribat bé 
a la ciutadania”, ha explicat el cap 
d’estudis de batxillerat nocturn de 
l’IES, Ramon Bacardit. 

Motius. La Generalitat ha decidit 
que l’IES Montserrat Miró sigui 
un dels 26 centres de Catalunya 
que deixi d’impartir el nocturn. 

El col·lectiu s’ha posat en contacte 
amb els grups parlamentaris per 
forçar una moratòria a Montcada. 
“Hi ha grups que ja tenen deci-
dit el seu suport al conseller Ma-
ragall, com el PSC i ICV-EUiA, 
intentarem que d’altres que no 
ho tenen tan clar, com Esquerra 
o CiU, forcin una moratòria”, ha 
indicat Bacardit. D’altra banda, al 
tancament d’aquesta edició estava 
prevista una entrevista amb el Sín-
dic de Greuges i el dia 19, amb el 
responsable d’Educació de la Di-
putació de Barcelona. 

Silvia Díaz | Montcada

Alumnes i professors 
fan actes reivindicatius
L’objectiu és mantenir aquests estudis a l’IES Montserrat Miró

BATXILLERAT NOCTURN

Pancartes reclamant el nocturn | LAURA GRAU

L’accés a la futura escola bressol es farà pel carrer Montiu, on hi ha el jardí | SILVIA DÍAZ

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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Reconeguts enguany 
nou estudiants locals
L’acte de lliurament va tenir lloc el 26 de maig a Ripollet

PREMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT

Cloenda del 25è 
aniversari del 
CEIP El Viver
Un total de 150 persones va par-
ticipar al sopar del 25è aniversari 
del CEIP El Viver que va tenir lloc 
el 30 de maig a la pista esportiva 
del centre. Mares, pares, professors 
i exalumnes van compartir anèc-
dotes i records del quart de segle 
d’existència d’aquest centre refe-
rent de Can Sant Joan. Al fi nal del 
sopar, al qual va assistir l’alcalde 
César Arrizabalaga (PSC), va 
arribar el moment del pastís 
d’aniversari, les espelmes del qual 
van bufar una exalumna i el líder 
veïnal Sebastià Heredia | LG Sebastià Heredia i l’exalumna Maria Domínguez van bufar les espelmes del pastís | LAURA GRAU

Una vintena d’estudiants de batxi-
llerat de Montcada, Ripollet i Santa 
Perpètua de Mogoda va rebre un 
reconeixement el 26 de maig al Tea-
tre Auditori de Ripollet amb motiu 
de la sisena edició dels Premis dels 
Treballs de Recerca, que atorga el 
Centre de Recursos Pedagògics.
Els quatre instituts de secundària 
del municipi han rebut enguany un 
reconeixement. Per part de l’IES 
La Ferreria, Víctor Ramírez ha pre-
sentat el treball Simbologia maçònica 
als Porxos d’en Xifré i Mireia Amador, 
Desastre d’Annual a partir de les notícies 
aparegudes a La Vanguardia. De l’IES 

Montserrat Miró, Clara Isern parla 
sobre El culte al cos, Nerea Arrizaba-
laga ha elaborat un projecte amb 
el nom Montcada i Reixac: les nostres 
arrels, el nostre present i Jordi Arjona ha 
fet un estudi sobre El teatre musical. 
A l’IES La Ribera, Lorena Beteta 
parla sobre El repte de mirar i escoltar 
diferent. A La Salle, Naiara Cabani-
llas i Jana Soriano han elaborat un 
anàlisi sobre Drogues i adolescència a 
Montcada i Reixac i Anna Riera ha 
presentat el projecte Recerca de l’obra 
no catalogada de Joan Capella. 

Valoracions. “Els temes són molt 
interessants i els estudiants no 

s’han limitat a analitzar, sinó 
que també n’han aportat solu-
cions”, ha explicat Maria Vide, del 

Centre de Recursos. Per part de 
l’Ajuntament, la valoració ha estat 
molt positiva. “Actes com aquest 

il·lusionen i motiven el jovent”, 
ha dit la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC).

Silvia Díaz | Ripollet

> 200 alumnes al ‘Calaix de records’
SILVIA DÍAZ

Els estudiants de primer curs de les escoles Font Freda, El Turó, El Viver, La Salle 
i Sagrat Cor han participat enguany a l’activitat Calaix de Records, una iniciativa 
de la Regidoria d’Educació que té com a objectiu que els infants coneguin els 
jocs amb què passaven l’estona l’actual gent gran del municipi. L’activitat va 
començar el 23 de maig i fi nalitza el 6 de juny. Un grup d’usuaris dels dos casals 
de gent gran del municipi, el de Montcada i Reixac –a la imatge– i el Casal de 
la Mina, al Parc de les Aigües, ha col·laborat un cop més en l’organització de 
l’intercanvi intergeneracional | SD

Els estudiants de Montcada premiats, amb l’alcalde, la regidora d’Educació i la inspectora d’Educació, Empar Garcia | SILVIA DÍAZ
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Una quarantena de mares aprèn 
català als col·legis El Viver i El Turó
La majoria d’inscrits són dones de diferents procedències que tenen en comú la voluntat d’integrar-se a la vida escolar

EXPERIÈNCIA PIONERA

Moltes famílies, especialment les 
nouvingudes, tenen problemes 
per entendre el contingut dels 
fulls informatius escrits en català 
que els seus fi lls els fan arribar 
des de l’escola, on consten dades 
importants com els requisits per 
unes colònies o la programació 
d’activitats extraescolars, entre 
d’altres. Als CEIPs El Turó i El 
Viver s’ha posat en marxa aquest 
curs una experiència pionera per 
facilitar la integració d’aquestes 
famílies a la vida dels centres mit-
jançant l’aprenentatge del català. 
Les classes, que imparteix Mont-
serrat Campoy, del Servei Local 
de Català, són eminentment pràc-
tiques i pretenen que els alumnes 
assoleixin uns coneixements 
bàsics per desenvolupar-se en la 
vida quotidiana, “des d’anar al 
metge fi ns a entendre un full 
informatiu”, explica.
Els cursos, que estan a punt de 
fi nalitzar, han comptat amb una 
quarantena d’inscrits, la majoria 
dones, procedents de diferents 
països de Llatinoamèrica, el 
Marroc i el Paquistà i també de 
Montcada. Tots valoren positiva-
ment l’experiència perquè apren-
dre català els ha permès trencar 
barreres culturals i conèixer pares 
i mares dels companys dels seus 
respectius fi lls.

Laura Grau | Can Sant Joan

Alumnes del curs de català que el SLC imparteix dos cops per setmana a la Biblioteca del CEIP El Viver de Can Sant Joan | LAURA GRAU

Campanya per 
la responsabilitat 
de les tasques 
domèstiques

La Regidoria de Dona i Igualtat 
ha engegat una nova campanya 
que pretén que homes i dones 
tinguin les mateixes responsabili-
tats dins la llar. La iniciativa, que 
durarà fi ns a la tardor, consisteix 
en l’organització de diverses 
activitats, com ara la difusió de 
cartells –col·locats al mobiliari 
urbà del municipi– i la realitza-
ció de tallers i xerrades. “Amb 
aquesta campanya continuem 
insistint en la necessitat de con-
ciliar la vida laboral, familiar 
i personal i la corresponsabili-
tat en les tasques domèstiques 
és fonamental per aconseguir 
aquesta fi ta”, ha explicat la re-
gidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC). 
La Regidoria també té previst 
organitzar l’11 de juny una jor-
nada per a personal tècnic de 
l’Ajuntament sobre la gestió del 
temps, per esbrinar les principals 
diferències entre dones i homes 
en aquest àmbit.

commemoració

Els centres cívics s’afegeixen al Dia Internacional de la Salut de les Dones

Del 26 de maig al 3 de juny, la Xar-
xa de Centres Cívics de Montcada 
ha fet activitats amb motiu del Dia 
Internacional de la Salut de les Do-
nes. Tallers, conferències, cinefò-
rums i exposicions han format part 
del programa commemoratiu d’una 
efemèride que reivindica el paper 
de la dona en la presa de decisions 
sobre temes com l’avortament o les 
relacions afectives, entre d’altres. 
Fins al 7 de juny es pot visitar l’ex-
posició Dones grans. Grans dones 
al Casal de la Mina | SD

Silvia Díaz | Redacció

La campanya es pot veure al carrer | S. DÍAZ

Dones mortes fi ns al 
27 de maig a Espanya 
víctimes de la violència

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima

37

C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122

El Centre Cívic Can Cuiàs va acollir un taller afectivosexual el 29 de maig |  CRISTINA GARRE
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Adimir presenta un documental
i lliura el primer premi de recerca
L’entitat convida la població a la mostra de treballs que es presenta el dia 17 a la Casa de la Vila

EXPOSICIÓ DE TREBALLS

Pilar Abián | Redacció

El 17 de juny, a les 18h, l’associació 
de discapacitats Adimir presentarà 
a la Casa de la Vila diverses inicia-
tives que ha estat treballant durant 
els darrers mesos. Una d’elles és el 
documental d’una hora de dura-
da en què es mostren els projectes 
endegats pel col·lectiu a nivell de 
rehabilitació, integració, sensibilit-
zació, barreres arquitectòniques i 
inserció laboral, amb els testimonis 
d’usuaris, familiars i professionals 
implicats.
Aquest document audiovisual es 
complementarà amb la inaugura-
ció d’una exposició que es podrà 
visitar fi ns al 29 de juny amb els 
treballs fets per alumnes de nou 
centres del municipi que han parti-
cipat en el projecte dels contes que 
ha fet l’entitat i que s’han difós du-
rant aquest curs a gairebé totes les 
escoles del municipi. El mateix dia 
17, els centres participants rebran 
un diploma d’agraïment d’Adimir.
Finalment, l’acte públic inclourà 
el lliurament del primer premi 
d’investigació de recerca per a es-

tudiants de batxillerat convocat pel 
col·lectiu sobre el món dels disca-
pacitats. El guanyador rebrà 1.000 
euros en material informàtic, un 
guardó que també obtindrà el cen-
tre on estudia i que està patrocinat 
per l’empresa local Valentine.

Fi de curs. El grup de famílies 
que forma part de la Comissió 

de Necessitats Educatives Espe-
cials i que ha participat a les tro-
bades bimensuals organitzades 
per Adimir, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, al llarg del 
curs ha tancat la temporada fent 
una valoració molt positiva de 
l’experiència, que els ha permès 
compartir les seves vivències amb 
el suport d’una terapeuta familiar. 

Les trobades amb les famílies s’han fet regularment al llarg del curs al col·legi Reixac | ADIMIR

Més de 500 alumnes 
han participat al curs

Un total de 370 alumnes de ter-
cer i cinquè de primària i 156 
estudiants de quart d’ESO han 
participat al curs d’Educació per 
la mobilitat segura –el nom actual 
que rep l’educació viària– que or-
ganitza la Policia Local amb el su-
port de les regidories d’Educació i 
Salut Pública. Tots els participants 
han rebut una formació teòrica i 
una altra pràctica, adaptades als 
diferents nivells d’edat. 

Diferents activitats. A tercer curs 
s’experimenta amb l’observació i 
la refl exió al carrer. Els infants fan 
un recorregut guiat per un moni-

tor i comencen a ser conscients de 
les actituds incíviques. A cinquè, 
els participants simulen l’acte de 
conduir. El CEIP Font Freda acull 
cada any un circuit de bicicletes, 
cedit pel Consell Comarcal, on els 
estudiants interactuen assumint el 
paper dels vianants, els conduc-
tors i els policies. Els alumnes de 
quart d’ESO centren la formació 
en la conducció associada a la 
ingesta d’alcohol. A través d’un 
plantejament fi ctici es promou la 
refl exió al voltant de conducció 
en ciclomotor i s’informa els joves 
dels efectes de la presa d’alcohol. 
L’Institut Guttman col·labora en 
aquest cicle de xerrades. 

Silvia Díaz | Redacció

EDUCACIÓ VIÀRIA

Els alumnes de cinquè del CEIP Font Freda participant al circuit de bicicletes | POLICIA LOCAL

Els estudiants són de 3r i 5è de primària i de 4t d’ESO
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L’efemèride encoratja enguany a 
ser-ne responsables amb el consum
L’Ajuntament, amb el suport de l’AECC i Creu Roja, va participar en la commemoració

DIA SENSE TABAC

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum, amb la col·laboració 
de la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC) i Creu Roja, va celebrar 
el 30 de maig, per cinquè any con-
secutiu, el Dia Mundial Sense Ta-
bac, que ofi cialment és el 31. Sota 
el lema Tu respons, tu decideixes, 
l’acte va girar entorn la prevenció 
i la deshabituació del consum del 
tabac. En una carpa situada a la 
plaça Lluís Companys, voluntaris 
i tècnics municipals van regalar 
caramels i fl ors a aquells fuma-
dors que llençaven una cigarreta 
en una urna. Tothom que s’hi va 
acostar va rebre material informa-
tiu sobre els perjudicis que com-
porta fumar. L’activitat formava 

part del Pla Local sobre Drogode-
pendències. 

Actes de l’AECC. D’altra banda, 
l’AECC ha recollit 5.300 euros 
durant la campanya de recaptació 
de fons anual. El dia 12, l’entitat 

muntarà de nou una parada al ca-
rrer, davant la Casa de la Vila, en 
aquest cas amb motiu del Dia del 
melanoma. La mateixa jornada, a 
les 17.30h, hi haurà una xerrada 
sobre consum de tabac al Centre 
Cívic de Can Cuiàs.

Silvia Díaz | Redacció

La carpa sobre el Dia del Tabac es va instal·lar a la plaça Lluís Companys |  PREMSA AJUNTAMENT

en 2 minuts...

> La CAL homenatja Lluís Maria Xirinacs
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) i la Fundació Randa 
organitzen el 7 de juny, a les 18h, al Cafè Colon, un acte de reconeixe-
ment a l’exsenador i escriptor Lluís Maria Xirinacs, que va morir l’estiu del 
2007, als 75 anys d’edat. L’homenatjat va exercir el càrrec públic durant 
la transició espanyola  i va ser candidat al Nobel de la Pau els anys 1975, 
1976 i 1977. Xirinacs va destacar per la seva trajectòria política en defen-
sa de la independència de Catalunya | PA

La cadena de supermercats Condis, amb seu al polígon del Pla d’en Coll, ha 
convocat la tercera edició del premi Cercle Solidari, obert a totes aquelles fun-
dacions, entitats o associacions que durant l’exercici 2008-09 desenvolupin 
algun projecte educatiu adreçat a col·lectius amb necessitats específi ques i 
que promouen la cohesió social. El termini d’inscripció al certamen ja és obert 
i les bases es poden consultar a través de la pàgina web www.condis.es. El 
veredicte tindrà lloc a fi nal d’aquest mes de juny | SD

> Condis convoca el premi Cercle Solidari

LAURA GRAU

La primera gimcana familiar, organitzada per Montcada Ràdio, l’Esplai Sesa 
i el Grup GetBack tindrà lloc el 14 de juny (10h). L’activitat estava prevista 
per a la Festa Major, però la pluja va obligar a ajornar-la. L’emissora munici-
pal (104.6fm i www.montcadaradio.com) la transmetrà en directe i donarà 
instruccions als participants, que hauran de competir en grups d’un mínim 
de dues i un màxim de vuit persones. Les bases i les inscripcions per a la 
gimcana s’han de consultar a través del web de la ràdio | SD

> La gimcana de la ràdio, el 14 de juny Noves jornades 
de donació de 
sang a Montcada
El Banc de Sang i Teixits de Ca-
talunya visitarà de nou Montca-
da els dies 8 de juny, de 9.30 a 
13.30h al CAP de la plaça Lluís 
Companys, i 13 de juny, de 17 a 
20.30h a la Casa de la Vila. “Fer la 
convocatòria dos dies i a dos es-
pais diferents dóna facilitats als 
donants a participar en la cam-
panya i així aconseguim que 
la gent s’habituï a col·laborar 

amb nosaltres”, ha explicat Car-
men Díaz, promotora del Banc 
de Sang, qui ha recordat que els 

productes sanguinis són necessa-
ris per a urgències però també per 
a tractaments regulars | SD

La Marató de donació és una altra campanya que fa a Montcada el Banc de Sang |  PILAR ABIÁN

L’associació Montcada Centre Comerç (MCC) ha signat dos convenis, un amb 
DeBarris –empresa que s’encarrega de la comercialització de la publicitat de 
la revista La Veu– que oferirà un descompte especial als socis en la inserció de 
publicitat a la publicació municipal, i l’altre amb Nacex, empresa de serveis ur-
gents i de paqueteria, que també oferirà tarifes especials. Les dues propostes 
s’inclouen en el catàleg de serveis que està elaborant l’MCC amb el suport de 
la Regidoria de Comerç, amb l’objectiu que els comerços associats gaudeixen 
de certs avantatges per ser membres de l’entitat | LR

> L’MCC amplia el seu catàleg de serveis 
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Tazumal elabora nous projectes per 
col·laborar amb l’Amèrica Central
L’organització ha posat en marxa un pla de sensibilització per a la població montcadenca

COOPERACIÓ

L’entitat Tazumal Catalunya-El Sal-
vador està pendent de la confi rma-
ció pressupostària de dos projectes 
per al foment de l’economia de mu-
nicipis de les regions de Morazán 
i Chalatenango, a El Salvador. El 
Fons Català de Cooperació ja ha 
assignat els diners per a la segona 
fase de construcció del centre turís-
tic El Pescadito de oro, a Nahulin-
go –localitat salvadorenya agerma-
nada amb Montcada– i també per 
a un projecte similar per al foment 
del teixit empresarial a la Paz Cen-
tro (Nicaragua), població també 
agermanada amb el municipi. “Als 
dos països, l’economia es basa en 
l’artesania i pretenem donar-li un 
impuls”, ha explicat Charo Quero, 
membre de Tazumal. L’entitat ges-
tiona els projectes i busca fons de fi -
nançament, a través d’ajuntaments 
i entitats supramunicipals.
La presentació d’aquestes inicia-
tives coincideix amb una rees-
tructuració per la qual ha passat 
l’entitat, que ha incorporat nous 
integrants i també ha creat delega-

cions a Vilassar i Gavà. A la secció 
de Montcada, Rafael Alemán con-
tinua sent-ne el president i Quero 
és la tresorera. Elisabeth Andújar 
i Lídia Gimeno s’han incorporat a 
Tazumal, com a secretària i cotre-
sorera, respectivament. 

Accions al municipi. L’entitat ha 
posat en marxa un pla de sensi-
bilització per fer partícip la ciu-
tadania de Montcada en els seus 

projectes i, especialment, per es-
tendre l’agermanament entre la 
ciutadania. 
A fi nal de maig, Tazumal va dur a 
terme xerrades al CEIP El Turó 
i al Centre de Formació d’Adults. 
El 14 de juny, l’entitat organitza 
una jornada a l’Auditori dedicada 
a El Salvador (18.30h). Es projec-
tarà una pel·lícula que parli sobre 
el país i a continuació s’obrirà un 
debat amb els assistents.  

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

Alguns dels actuals integrants de Tazumal, davant la seu del carrer Sant Ramon |  SILVIA DÍAZ

> El Marroc envaeix l’Alzina una setmana
PILAR ABIÁN

L’entitat catalano-magrebí Taarof Bi Salam, amb el suport de Creu Roja, va 
celebrar del 19 al 23 de maig una nova edició de la Setmana Cultural Mar-
roquina al Centre Cívic l’Alzina, a Terra Nostra. Durant aquests dies van tenir 
lloc demostracions de balls, degustacions culinàries, exposicions sobre la cultura 
marroquina, un taller de tatuatges d’henna, així com venda de teixits i de pro-
ductes marroquins, entre d’altres. El darrer dia de la Setmana Cultural va haver 
una festa de cloenda, en la qual l’activitat estelar van ser diverses exhibicions de 
dansa del ventre, a càrrec de ballarines professionals. L’acte va comptar amb la 
presència de representants municipals així com d’entitats del barri | SD
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>monogràfi c
FINALITZA EL CURS ESCOLAR

Els alumnes de 4t d’ESO dels centres del 
municipi acaben l’ensenyament obligatori

4t B. IES La Ferreria4t A. IES La Ferreria

4t C. IES La Ferreria 4t A. IES La Ribera

4t B. IES La Ribera 4t A. IES Montserrat Miró

4t C. IES Montserrat Miró4t B. IES Montserrat Miró

FOTOS: SANTI ROMERO
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4t A. Col·legi La Salle

4t C. Col·legi La Salle

4t. Col·legi Ciutat Meridiana

4t B. Col·legi La Salle

FINALITZA EL CURS ESCOLAR
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>La bústia del lector >Editorial
Els Capella
En aquest número de La Veu 
el nom de la família Capella 
apareix per doble motiu. El 28 
de maig es va constituir ofi ci-
alment la Fundació Capella 
amb els principals objectius 
de mantenir unida l’obra de 
l’il·lustre pintor del municipi, 
donar a conèixer el seu llegat 
a les futures generacions i 
impulsar el Centre d’Art Joan 
Capella. L’organisme parteix 
amb una dotació inicial de 
30.000 euros i l’integren re-
presentants polítics, tècnics 
municipals, crítics d’art, fa-
miliars de l’artista i membres 
de la societat civil. 
En Joan era l’artista recone-
gut de la família, encara que 
no pas l’únic. El seu germà 
Miquel, mort el dia 2 de juny 
als 84 anys d’edat, també va 
tenir l’oportunitat de mostrar 
públicament la seva vena 
crea tiva a principi d’any, grà-
cies a una exposició de ma-
quetes de les esglésies que 
hi hagut al municipi i que va 
cedir a l’Ajuntament per al 
gaudi de tota la ciutadania.
Els germans Capella van ser 
sempre fi dels col·laboradors 
de Montcada Comunicació. 
Tots dos van formar part, 
durant la dècada dels 90, 
de l’equip de tertulians habi-
tuals de Montcada Ràdio. I, 
pel que fa a La Veu, en Miquel 
era un asidu a seccions com 
el Retrovisor i, especialment, 
a la de les cartes a la bústia 
del lector. Sempre que el tru-
càvem per demanar-li fotos 
antigues o qualsevol apunt 
històric responia amb entu-
siasme i diligència, perquè 
l’amor pel seu poble i les se-
ves arrels eren un dels motors 
de la seva vida. Gràcies per 
tot, amic Miquel.
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El proper número, el 20 de juny

Imatge insòlita que ens recorda el passat rural del municipi

Aquesta imatge és del dia 28 de 
maig i avui en dia és força insòlita, 
ja que de ramats de bens no n’hi 
ha gaires i veure’ls pasturar encara 
menys. En aquest cas els veiem a 
la llera del Ripoll, quasi sota el pont 
de la línia de tren BCN-Puigcerdà. 
Ens recorda una imatge de poblet 
petit, més aviat de les comarques 
dels Pirineus, o de la Montcada an-
tiga i, si no fos per les columnes de 
l’autopista, quasi podria passar per 
un altre indret.

ER | MONTCADA

Per què cal fer venir un ‘famós’ (i pagar-li) per fer el pregó de la Festa Ma-
jor? Seria molt més gratifi cant que cada any ho fes un ciutadà que desta-
qui per alguna faceta o sigui escollit per un concurs. Ramon V. I Montcada
Decidir qui serà el pregoner és un procés llarg i de consens. Es pregun-
ta a diferents regidories si dins de cadascun dels seus àmbits hi ha al-
guna persona que hagi destacat al llarg de l’any o per la seva trajectòria. 
També es pregunta a persones de Montcada que, sense pertànyer a 
cap àmbit concret, seria interessant tenir-les de pregoners. De vegades, 
per qüestions d’agenda o per no ser d’interès de la persona preguntada 
no accepten ser-ho. Amb tot, han estat pregoners montcadencs Joan 
Dalmau, Carles Cuevas, Carles Quílez... No hi ha cap problema a tenir 
pregoners locals. Si té propostes, el convido a què ens les faci arribar | 
Amèlia Morral, regidora de Cultura (CiU)

Barreres arquitectòniques
Adimir fa un crida per tal que les far-
màcies, botigues, bancs, caixes, bars, 
cafeteries i tots els llocs públics és 
plantegin la total eliminació de les 
barreres arquitectòniques que impe-
deixin l’accés de les persones amb 
mobilitat reduïda.
Així mateix, vol agrair públicament als 
veïns del número 36 del carrer Bruc 
que s’hagin unit a la seva causa reha-
bilitant la porteria de l’immoble i eli-
minant les barreres arquitectòniques 
que difi cultaven l’entrada i sortida 
dels veïns.
Entre tots hem de fer una Montcada 
accessible. Adimir ja ha treballat en el 
passat, juntament amb l’Ajuntament, 
aconseguint per a la nostra MiR la 
construcció de les rampes del Mercat 
Municipal, la de l’accés del CEIP Elvi-
ra Cuyàs, la de la Casa de la Vila. Tam-
bé la porta del primer CAP de MiR, els 
lavabos del CAP de Les Indianes. Per 
al futur, volem treballar sempre plegats 
amb l’Ajuntament altres projectes més 
ambiciosos alhora que necessaris com 
ara l’accés a les estacions de Renfe, i 
altres projectes de major complexitat 
que esperem aconseguir aviat.

Adimir
Montcada 

Foment de l’obscurantisme
Tot mirant el programa d’activitats dels 
equipaments culturals de la vila em vaig 
quedar sorprès quan vaig veure que el 
Centre Cívic l’Alzina proposa com a ‘te-
ràpies de creixement personal’ –algú em 
pot explicar què és això?– els següents 
tallers: ‘Astrologia com a teràpia’ i ‘Ta-
rotteràpia’. Considero molt greu que els 
equipaments municipals o subvenci-
onats fomentin l’obscurantisme més 
absurd ja que, en oferir aquests cursos 
–i potser contribuir-hi econòmicament–, 
l’Ajuntament sembla avalar aquestes 
pseudociències. No ens equivoquem, 
el tarot, la quiromància, l’astrologia... 

només  ajuden la butxaca d’aquells que 
s’hi dediquen professionalment (si po-
dem denominar ‘professionals’ a perso-
nes que es dediquen a aprofi tar-se de la 
credulitat i a viure de l’engany). En un 
món on recuperen forces els fonamenta-
lismes religiosos i el sincretisme supers-
ticiós new age, les institucions públiques 
farien bé de fomentar els valors il·lustrats 
de racionalitat, llibertat de pensament, 
dubte i escepticisme.

Jaume Moreno
Mas Rampinyo 

Servicios Sociales
Todos necesitamos de todos. Hoy por 
mí, mañana por ti. Son frases breves 
que todos hemos oído alguna vez. 
El pasado 4 de enero tenía servicio 
de acompañante con una trabajado-
ra familiar para ir a ver a mi padre, 
que estaba hospitalizado. Cuando 
llegamos vimos que no estaba en su 
cama y fuimos a informarnos. Una 
enfermera me dio la fatal noticia: mi 
padre había fallecido a las 8.50h y se 
encontraba en el depósito. La traba-
jadora social fue la primera persona 
que acogió mi llanto y un abrazo que 
parecía no tener fi n. Dimos vueltas 
con el coche.
La confusión del momento no nos 
dejó ver que los servicios funerarios 
estaban frente a Urgencias. Ella se 
encargó de llamar a mis tíos, luego a 
los demás. Ninguno estaba, excepto 
los primeros. Veníamos hacia Mont-
cada y pensamos que teníamos que 
retroceder, ellos estarían allí y no nos 
equivocamos. Yo le dije: “Márchate, 
perderás toda la mañana” y ella me 
dijo: “Si fuera necesario, me queda-
ría toda la mañana”. No se movió de 
mi lado hasta que llegaron mi madre 
y mi familia. En todo momento me 
consoló con un paquete de pañuelos 
al lado.
Gracias de corazón a todas aquellas 
personas que hacen de su trabajo un 

saco en donde llevar penas y alegrí-
as. Es de destacar la profesionalidad 
y humanidad de las personas que son 
enviadas a domicilio desde Servicios 
Sociales.

Sandra Fernández
Montcada Nova 

Gràcies
En aquesta secció, de vegades, només 
apareixen queixes i m´agradaria aprofi -
tar aquest mitjà, tot just, per al contrari. 
Aquesta Festa Major m´havia preparat 
per sortir a gaudir-la amb la meva fi lla de 
quatre anys després de revisar el progra-
ma. Era molt bo en un parell d´aspectes 
essencials, la varietat d´actes i de llocs 
on es duien a terme. Quina llàstima que 
la climatologia ens hagi impedit gaudir 
de tot el que el programa presentava, in-
cloent-hi els focs artifi cials, tan esperats 
pels montcadencs i ja imprescindibles.
Tot i tenir el factor pluja en contra per 
a la nostra Festa Major i a favor dels 
embassaments catalans, vull agrair la 
professionalitat de tos aquells que han 
fet possible la redistribució dels actes 
allà on ha estat possible. Encoratjo a 
tots els que han treballat abans i durant 
la nostra Festa Major per seguir fent-ho 
com fi ns ara, afegint novetats, mante-
nint allò que ens agrada i fent que tots 
els montcadencs sortim al carrer a viure 
la nostra Festa Major, que cada vegada 
ofereix més possibilitats per a més pú-
blic i, el que més agrada, a més llocs. 
Moltes gràcies. 

Esther Figueras
Montcada

Molestias diarias
Por descontado que no entraré a valorar 
el olvido al que somos sometidos los ve-
cinos de Can Pomada, ni tan siquiera la 
poca voluntad por parte del Ayuntamien-
to para llegar a un acuerdo justo para la 
urbanización del barrio. Este escrito es 
para intentar poner fi n al suplicio al que 
nos vemos obligados a vivir cada dia  los 

vecinos de la calle Tramuntana, debido 
al continuo ir y venir de camiones a gran 
velocidad y durante más de 14 horas al 
día, ya sean del almacén de palets como 
del desguace. Esto provoca dos inconve-
nientes: primero, el riesgo continuo que 
podemos tener al salir de las casas, sobre 
todo niños o algún perro que esté pase-
ando con nosotros. Segundo, la nube de 
polvo que a su paso generan, que hace 
inhumanos nuestros patios o terrazas 
quedando todo anegado de tierra. Terce-
ro, el deterioro del piso, que cada día va 
a peor.
Sugeriría que limitaran dicho paso, insta-
lando al fi nal de la calle bloques de hor-
migón y, de esta manera, estos vehícu-
los realizarán la vuelta correspondiente.
Finalmente, una cuestión al aire: ¿Dicho 
almacén cumple las mínimas normas de 
seguridad contra incendios? Lo dudo. 
Recordemos que estamos totalmente 
rodeados de vegetación y hay un gran ri-
esgo para todos. Tengan en cuenta a este 
barrio. Recordamos que pagamos los 
mismos impuestos que cualquier vecino 
de Montcada. Gracias.

C.C.
Can Pomada

Parc Joanot Martorell
Sovint he llegit cartes en aquesta secció 
criticant la manca de parcs infantils al 
centre. Ara que tinc un fi ll petit, jo tam-
bé pateixo directament aquesta man-
cança. El parc de la plaça Lluís Com-
panys sempre està saturat i, per això, 
sovint ens desplacem al de la plaça 
Joanot Martorell. Crec que un parc que 
està darrera de l’edifi ci de l’Ajuntament 
hauria d’estar en millors condicions. Els 
jocs infantils, en la meva opinió, estan 
obsolets i el terra no és l’adequat. En 
altres parcs del municipi tenen les zo-
nes dels més petits delimitades i el terra 
especial de cautxú. No es podrien dotar 
tots els parcs de les mateixes coses?

R.B.
Montcada
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

En memòria d’Alfonso Montoro
Divendres, 30 de maig, ens deixava, amb només 
53 anys, Alfonso Montoro. Va ser dels primers. Dels 
qui va posar en marxa el PSC a la nostra ciutat. Dels 
qui, abans de la Unitat Socialista a Catalunya, de 
la qual en celebrem enguany el 30è aniversari, ja 
s’havia compromès (ell provenia de la branca cata-
lana del PSOE).
Alfonso Montoro va militar al socialisme català del 
1976 al 1998. Va ser primer secretari de l’Agrupa-
ció del PSC a Montcada i Reixac. Entre el 1979 i du-
rant vint anys, va ser regidor. No va poder guanyar 
mai cap contesa electoral a la nostra ciutat, però 

va liderar amb força i honor el cartell socialista en 
diverses ocasions. Al fi nal de la seva carrera política 
es va llicenciar en Dret i va exercir com a advocat 
durant un període de temps. Darrerament, ens va 
acompanyar a la multitudinària paella amb motiu 
de la campanya de les eleccions autonòmiques o al 
míting fi nal de les generals del proppassat març.
Dissabte, al seu funeral, només calia parar l’orella 
amb atenció als diversos grups de persones per 
escoltar tot de frases enaltidores sobre ell i que, al 
mateix temps, es queixaven de com n’és d’injusta 
la vida, la qual no té miraments en tractar les dife-

rents persones tal com li plany. N’hi havia que es 
feien ressò dels inicis de la democràcia a Montcada 
i Reixac i de com les forces polítiques acabades de 
néixer –nosaltres representats per l’Alfonso– es re-
unien d’amagat per tirar endavant les llibertats de 
què gaudim avui. D’altres recordaven la passió de 
Montoro per la posada en escena i per aprendre, 
que el feien escoltar durant hores cintes de cassette 
amb discursos de Felipe González enregistrats.
Sens dubte, nosaltres li hem d’agrair els seu treball 
i la seva dedicació, gràcies als quals el PSC a Mont-
cada i Reixac és avui el que és.

Nosaltres no som l’enemic
Dins del sistema democràtic cada polític té el seu 
paper, uns estan al govern i altres estan a l’oposició, 
uns governen i els altres controlen, critiquen, exigei-
xen o demanen.
No podem estar callats davant de les actuacions del 
nostre govern municipal, amb una improvisació dar-
rera d’una altra, sense planifi cació i sense saber cap 
a on va. Va aprovar uns pressuposts poc realistes 
i incomplets, amb excessos d’ingressos i carent de 
despeses conegudes, que ara en moments de crisi 
incrementaran el dèfi cit. S’han de seguir els projec-
tes i evitar les desviacions de pressupost com el de la 

faraònica biblioteca que es va aprovar per 7,3 mili-
ons d’euros i es tancarà per 9,4; el Pla de Barris de 
la Ribera que es va aprovar per 5,8 milions d’euros 
i ja s’està parlant de 11,5, o del carrer Petúnies 
que es va aprovar per 159.000 euros i s’ha tancat 
per 487.000. S’han de revisar les partides pres-
supostades, reduir les que no siguin necessàries i 
evitar d’incloure de noves. Quan es planifi ca es pot 
fer el seguiment i corregir les desviacions, però si 
no hi ha planifi cació, nomes trobarem descontrol.
Hem demanat al govern municipal que revisi la 
gestió d’algunes de les operacions urbanístiques 

gestionades per l’anterior director d’Urbanisme 
Sr. Antoni Jiménez (com el cas de Vista Rica–La 
Rasa, la requalifi cació dels terrens de la cerveseria, 
l’edifi ci de la Font Pudenta o les cases que es van 
afegir al Kursaal), amb motiu de la seva imputació 
en un cas de presumpte prevaricació i suborn en 
un altre municipi. Això ajudaria a aclarir les dub-
tes que han sorgit els darrers anys respecte als 
procediments empleats, donaria tranquil·itat a 
l’Ajuntament, i garantiria els seus interessos i els 
dels veïns. Sr. Alcalde, nosaltres no som l’enemic, 
som l’oposició. 

¡Bienvenidos a la realidad!
Hace pocos meses el gobierno municipal elaboró 
unos presupuestos para el año en curso que a día 
de hoy no sirven. Desde el Partido Popular avisa-
mos de la crisis económica que todos los sectores 
de la sociedad ya palpaban. Todos los sectores: 
económicos, sociales, políticos, fi nancieros… lo 
afi rmaban excepto el gobierno de Montcada, que 
utilizó unos índices totalmente equivocados como 
referencia para dichos presupuestos. En concreto, 
auguraba un 4% el valor del IPC (índice de precios 
al consumo) cuando estamos ya en el 4,7%. En 
cuanto al PIB (producto interior bruto o nivel de 

riqueza) hablaba de un 3% cuando estamos en 
el 2,7% y se preveen disminuciones drásticas que 
algunas entidades fi nancieras cifran en un 1,8% ,  
lo cual provocaría una importante recesión econó-
mica. En relación al Euribor, hablaba de un 4,9% 
y a fecha de hoy se encuentra ya en el 5,05% y 
con tendencia al alza. Y con todos estos datos er-
róneos, elaboraron unos presupuestos que nada 
tienen que ver con la realidad. 
Hay que tener en cuenta que el sector inmobilia-
rio se encuentra en una situación dramática fácil-
mente previsible y que, por tanto, el Ayuntamiento 

también se verá perjudicado al disminuir los ingre-
sos derivados de este concepto. Todo ello ha pro-
vocado que el gobierno no haya tenido más reme-
dio que reconocer (aunque con la boca pequeña) 
que el cálculo de la previsión de ingresos queda 
totalmente desfasado porque lo hicieron mal. Aun-
que sea tarde pero: ¡Bienvenidos a la realidad! 
Desde el Partido Popular pedimos que se explique 
cómo se va a reducir el gasto, cómo piensan afrontar 
esta crisis y quién y cómo se tendrá que apretar el cintu-
rón. Mucho nos tememos que el gobierno repercutirá 
una vez más su falta de previsión en los ciudadanos. 

Excuses de mal pagador
El govern municipal vol socialitzar el mal estat 
econòmic de l’Ajuntament intentant entrar en el 
mateix sac de la desacceleració econòmica que 
comença a patir l’Estat espanyol, fruit d’una si-
tuació internacional. D’alguna manera intenta 
buscar culpables a la mala gestió de la política 
econòmica que ha portat a terme aquests darrers 
anys en què ha estat estirant més el braç que la 
màniga gràcies als temps de vaques grasses del 
sector immobiliari. 
Els 5 milions de romanent de què tant es venta-
va en l’any electoral era una fl or d’estiu, tothom 

ho sabia, ells també. La veritat és que aquesta 
“crisi”, que ve marcada, entre d’altres coses, pel 
preu del petroli, incidirà directament no sobre 
l’Ajuntament, sinó en les butxaques de la gent, ja 
que la puja del carburant afecta immediatament 
el preu de la cistella de la compra en productes 
de primera necessitat i la d’alguns serveis bàsics 
com l’electricitat, el gas, les hipoteques o l’aigua. 
La situació és prou complicada i més si tenim en 
compte que moltes famílies estan endeutades al 
límit de les seves possibilitats. La responsabilitat 
de les administracions en temps de crisi és po-

sar els seus recursos per pal·liar els efectes que 
aquesta comporta per a les butxaques dels ciu-
tadans. És moment de congelar els impostos i de 
dinamitzar totes aquelles polítiques que, com la 
de la “gratuïtat dels llibres de text “ de cara als 
curs vinent, puguin ajudar les famílies. 
És el moment de donar missatges en positiu. El 
nostre Ajuntament fa just l’inrevés: pretén que si-
guem els ciutadans els que ens solidaritzem amb 
unes fi nances defi citàries que la seva voluntat 
d’ostentació ha provocat.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Setmana negra a Montcada
En pocs dies la ciutat de Montcada i Reixac ha 
perdut tres persones il·lustres. Persones que, 
des de punts de vista diferents, fi ns i tot des 
d’ideologies i maneres de pensar diferents, han 
marcat amb la seva empremta personal una part 
de la història recent de la nostra ciutat. 
Em refereixo, sense ordre ni importància, a Mi-
quel Capella, Alfonso Montoro i Josep Obis. Tots 
ells amb un denominador comú: han estat regi-
dors o alcalde del nostre Ajuntament. En Miquel 
Capella perquè, sense ser historiador, sabia més 
que ningú la història local, sense ser arquitec-

te sabia més que ningú com s’havien de fer les 
obres. La seva darrera obra, les maquetes de les 
ermites i esglésies del municipi, restarà com a 
record imborrable d’una persona que ha portat 
Montcada sempre al seu cor.
En Josep Obis, alcalde en temps molt difícils, a 
l’acabament de la dictadura, va saber estar en 
el seu lloc amb una dignitat que el va fer merei-
xedor del respecte que molts ciutadans i ciuta-
danes l’han esmerçat aquests darrers anys. En 
Alfonso Montoro, quasi vint anys de regidor, lí-
der del partit socialista a Montcada durant molts 

anys, una persona sovint incompresa, víctima de 
les malaurades dinàmiques polítiques i de la di-
fícil transició política-treball, però recordat prota-
gonista de la transició política a la nostra ciutat.  
Més enllà de qualsevol altra consideració, vull 
retre homenatge a aquestes persones que, tot 
les difi cultats del moment que els hi va tocar viu-
re, potser no van ser reconegudes com elles es 
mereixien.Tots ells, sense distinció, al servei de 
Montcada i Reixac. El meu reconeixement per-
sonal i públic. In memoriam. Joan Maresma

Portaveu de CiU
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>Agenda

Ajuntament ..........................................  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
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Jutjat ...................................................  935 753 925
Montcada Comunicació  ......................935 726 491

Montcada Aqua  ...................................935 650 996

Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112

Ofi cina d’Atenció Ciutadana (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

Promoció Econòmica..............................935 648 505

Protecció Civil .....................................935 751 717

Recollida de mobles vells ....................935 641 247

Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743

Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644

Serveis Socials  ...................................935 753 430

Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

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

més informació: www.montcada.cat

7 l dissabte
Jornada ambiental. De neteja dels es-
pais fl uvials amb el lema ‘Fem dissabte’. 
Hora: 10h. Organitza: Associació Hàbi-
tats-Projecte Rius amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
(veure pàgina 11).

Festa. De la primavera, amb activitats es-
portives al matí i  espectacle de màgia i xo-
colatada, a la tarda. Hora: 10h. Lloc: CEIP 
Mitja Costa. Organitza: Ampa centre.

Visita. Al barri del Carme i la seva es-
glésia. Hora: 10.30h. Lloc: Croïlla de la 
Ronda de Sant Antoni. Organitza: Fun-
dació Cultural Montcada.

Homenatge. A Lluís Maria Xirinacs, amb 
el passi del documental “Xirinacs, de 
l’amnistia a la independència”i les in-
tervencions de Núria Breu i Núria Roig, 
de la Fundació Randa. Hora: 18h. Lloc: 
Cafè Colon de l’Abi. Organitza: CAL

Teatre. Pensar, actuar i recapacitar , del 
grup de teatre Zikitrake. Hora: 19.30h. 
Lloc: Gran Casino de Terra Nostra.

Teatre. L’higròmetre del monjo, del ta-
ller de teatre de la Regidoria de Cultura. 
Hora: 21h. Lloc: Auditori.

8 l diumenge
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 9.30 a 13.30h. Lloc: CAP Montcada 
centre. Organitza: Banc de sang i teixits 
de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Festa. Sardanes, arrossada popular i ball 
amb L’Esquitx. Hora: 11h. Lloc: Es pla na-
da Reixac. Organitza: Amics de Reixac.

Festival. De fi  de curs de l’Associació Gi-
ravolt, amb un recital de cançons corals 
i petites peces amb fl auta. Hora: 12h. 
Lloc: Abi. 

Festival. De gimnàstica. Hora: 17h. Lloc: 
Pa vel lo Miquel Poblet. Organitza: La Unió.

9 l dilluns
Exposició. Dels alumnes del taller de fo-
tografi a creativa. Lloc: Centre Cívic Anti-
gues Escoles de Mas Rampinyo.

Activitat física. Setmana dedicada a la 
promoció de la salut mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable. Del 9 al 
15 de juny.

12 l dijous
Xerrada. Anti-tabac. Hora:17.30h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs.

Xerrada. Alimentació saludable. Hora: 
18.30h. Lloc: Sala institucional de la 
Casa de la Vila. 

Col·loqui. Sobre la televisió el periodista 
Ramon Colom. Hora: 19h. Lloc: Abi. Or-
ganitza: El Cercle Cultural.

13 l divendres
Cinema. Festival de cinema de muntan-
ya. Hora: 21h. Lloc: Auditori. Organitza: 
El Cim.

Hora del conte. El nen del llac, a càrrec 
d’Eva González. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca de Montcada centre.

14 l dissabte
Inauguració. Cinquena fase parc Can Cu-
yàs. Hora: 10h. Organitza: Ajuntament. 

Visita. Santiago Rusiñol i Barcelona. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Àngel. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

Música. Les 8 hores de Rock amb els 
grups La Purria, Ítaca, Gatillazo, El Tur-
no del Pez Simón, Green Valley i G.B.H. 
Hora: 20h. Lloc:  Parc de les Aigües. 
Organitza: Coordinadora de grups de 
rock de Montcada i Regidoria d’Infància 
i Joventut. Entrada gratuïta.

15 l diumenge
Festa. Dia del pare equatorià, amb acti-
vitats esportives, concursos i ball. Hora: 
De 9 a 22h. Lloc: CEIP Reixac. Organit-
za: Aserm.

Concert. De fi  de curs amb l’Escolania 
de Montcada i la Coral Mare de Déu del 
Turó. Hora: 19h. Lloc: Església de Santa 
Engràcia.

16 l dilluns
Concert. De guitarra a càrrec dels alum-
nes del curs. Hora: 18.30h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs (dins la Setmana Cul-
tural).

17 l dimarts
Exposició.  De treballs escolars sobre 
l’educació en la diferència. Lloc: Sala 
d’exposicions de la Casa de la vila. Or-
ganitza: Adimir. Fins al 29 de juny.

19 l dijous
Taller. De reciclatge per a grans i petits, 
a càrrec de Delia Cabanzón. Hora: 18h. 
Lloc: Davant del Centre Cívic Can Cuiàs.

Les 8 hores 
de rock contra 
el racisme i la 
intolerància

14 de juny, al Parc de les 
Aigües, a les 20h 

TEATRE
L’HIGRÒMETRE 
DEL MONJO
Alumnes del Taller de teatre
de la Regidoria de Cultura
7 de juny, a les 21h
Entrada gratuïta

EXPOSICIÓ 
CUBA
Del pintor Pedro G. Ballesta 
i el fotògraf Gerardo Cárdenas
Fins al 15 de juny

Exposició col·lectiva
‘Mira amunt’ 

Fins al 15 de juny

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
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 26

6 7 8

13 24 1510 11 129

517 1 1913

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

V.NietoPardo Guix E.RelatJ.Vila

Farmàciesjuny

14

16 18 20

Agenda
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>Cultura Adéu a Miquel 
Capella, cronista 
de Montcada. PÀG. 31

Les 8 hores de rock, 
el 14 de juny  al Parc 
de les Aigües. PÀG. 28

“Montcada tindrà un Centre 
d’Art que albergarà la Funda-
ció Joan Capella i, alhora, serà 
el punt neuràlgic de l’activitat 
artística que generi el munici-
pi”. L’alcalde César Arrizabala-
ga (PSC), va fer aquest anunci 
després de l’acte de constitució 
ofi cial de la Fundació, que va 
tenir lloc a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament el 28 de maig. 
L’edil va assegurar que el Con-
seller de Cultura, Joan Manel 
Tresserras (Esquerra) s’ha com-
promès a donar suport econò-
mic al projecte. 
El Patronat de la Fundació està 
format per l’al-
calde, la regido-
ra de Cultura, 
Amè lia Morral 
(CiU), el cap de 
Cultura, Jordi 
Perarnau –pa-
trons en funció 
del càrrec–; la 
vídua, M. Pilar 
Quintana –càrrec vitalici; el fi ll 
del matrimoni, Marc Capella, 
Josep Corredor-Matheos i Josep 
M. Cadena, com a representants 
del món cultural, i Pere Carbo-
nell i Jorge Gómez Ballesta, com 
a representants de la societat 
montcadenca –patrons nome-
nats per quatre anys. 
Marc Capella va agraïr a tots 
els membres del Patronat el su-
port que han donat a la família 

i va manifestar la seva il·lusió 
“perquè s’ha posat la primera 
pedra per fer realitat un dels 
somnis del meu pare”. 

Patrons de luxe. El Patronat comp-
ta amb dos pesos pesats del món 
de la cultura. Corredor-Matheos 
(Alcázar de San Juan, 1929) és 
crític d’art, poeta i traductor. 
El 1988 va obtenir la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat i al 
2005, el Premi Nacional de Po-
esia. Cadena (Barcelona, 1935) 
és periodista i crític d’art, va ser 
fundador del diari Avui i el 1995 
va rebre la Creu de Sant Jordi. 
Tots dos formen part del jurat 

del Premi de 
Pintura Juan 
R. Masoliver. 
C o  r r e d o r -
Ma theos va 
ma  nifestar la 
seva satis fac  -
ció per for-
mar part del 

Pa tronat i va 
destacar que no només servirà 
per conservar la memòria de 
Capella sinó també com a “pla-
taforma perquè la ciutat doni 
a conèixer els seus artistes”. 
Cadena va remarcar el paper 
clau de Pere Carbonell, amic de 
la família, com a “catalitzador 
del procés de creació de la Fun-
dació”. Carbonell, amic de l’ar-
tista, va ser la primera persona 
que va entreveure la necessitat 

de constituir una fundació ja en 
vida de Capella “per mantenir 
la seva obra unida i cataloga-
da”, va explicar. El director de 
la Fundació, Jorge Gómez, perio-
dista i biògraf de l’artista, va fer 
un balanç positiu de la tasca feta 

per l’organisme des que va co-
mençar a funcionar fa dos anys 
–en què destaca l’organització de 
l’exposició itinerant “El dibuix i 
Joan Capella”– i va anunciar la 
posada en marxa d’un web. Al 
fi nal de l’acte, al qual van assistir 

els portaveus dels diferents grups 
polítics de l’Ajuntament, a excep-
ció del PPC i ERC –a l’oposició– 
es va fer una fotografi a de grup 
davant del mural de Capella que 
presideix l’escala principal de la 
Casa de la Vila. 

FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

El projecte compta amb el suport del govern català

Els patrons de la Fundació i els portaveus dels grups municipals van posar al fi nal de l’acte davant del mural de Capella | LAURA GRAU

L’organisme, ja ofi cial, 
tindrà la seva seu al 
futur Centre d’Art
Laura Grau | Montcada

El Centre d’Art Joan 
Capella serà el punt 

neuràlgic de tota 
l’activitat artística que 

generi el municipi
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Alumnes de l’IES M. Miró i La Ferreria
participen a la III Mostra de Teatre 
Les obres es van representar a l’Auditori i suposen la cloenda dels tallers de teatre als instituts

L’Auditori va acollir els dies 21 i 
23 de maig la III Mostra de Tea-
tre als instituts, una iniciativa de 
la Diputació de Barcelona, que 
compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. La mostra era la 
cloenda dels tallers de teatre que 
imparteixen professors de l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona als 
IES Montserrat Miró i La Fer-
reria al llarg del curs. L’objectiu 
dels tallers és desenvolupar la ca-
pacitat expressiva i la sensibilitat 
artística dels alumnes.
El grup de teatre de l’IES La Fer-
reria va representar el 21 de maig 
Nit de lluna plena, d’Ignasi García 
Barba, una obra sobre una casa 
misteriosa enmig del bosc que 
una colla d’amics decideix visitar. 
Un dels dos grups de l’IES Mont-
serrat Miró va protagonitzar el 
muntatge Déu, basat en un conte 
de Woody Allen, el 23 de maig. 
L’altra obra programada, La tem-
pesta, de William Shakespeare, va 
ser anul·lada per manca de moti-
vació dels alumnes.

Laura Grau | Montcada

Montserrat Carulla omple 
l’Auditori de paraules

TEATRE

Amb una posada en escena 
sòbria i una capacitat comuni-
cadora admirable, la veterana 
actriu Montserrat Carulla va 
portar a l’Auditori l’1 de juny 
el muntatge Itinerari de paraules,           
consistent en la lectura d’una 
selecció de poemes i contes 
d’autors catalans i espanyols, 
“textos que parlen de com els 
humans som capaços de su-
portar i superar el sofriment 
al llarg de la vida”, va dir.

Laura Grau | Montcada

‘Déu’, amb alumnes de l’IES La Ferreria, i abaix, ‘Nit de lluna plena’, del M.Miró |  RJ I PA

M.Carulla, a l’Auditori de Montcada | L.GRAU

> Manolo Flores actua a la sala El Cava
El popular artista montcadenc Manolo Flores, ànima del ja desaparegut 
Restaurant Font Pudenta, continua en actiu dalt dels escenaris. Els diven-
dres i els dissabtes actua a la Sala El Cava de Cerdanyola amb un número 
musical previ a l’espectacle on l’acompanya l’actor Che | LG

SANTI ROMERO
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FOTOGRAFIA

L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ha reno-
vat el seu web (www.afmontcada.
com) per tal que esdevingui un 
canal efi cient de comunicació 
amb els associats. Al web es pot 
consultar l’agenda d’activitats de 
l’entitat, les obres guanyadores 
de la Biennal de Fotografi a Ciutat 
de Montcada –que organitza l’en-
titat–, els cursos i tallers que im-
parteix i un apartat de links que 
poden interessar als afi cionats a la 
fotografi a. 
Segons el president de l’Afotmir, 
Pedro Caballero, “la nova web, 
que s’actualitzarà regularment, 
ha de servir per millorar la co-
municació amb els socis que hi 

podran trobar tota la informa-
ció que necessitin”. L’entitat con-
tinua apostant per fer exposicions 
mensuals a la seva seu, a les An-

tigues Es coles de Mas Rampinyo. 
El local acull fi ns al 30 de juny la 
de Juan Miguel Alba sobre les tri-
bus de Sa-Pa, al Vietnam. 

L’Afotmir renova el seu web perquè 
sigui el referent dels associats
La seu de l’entitat acull una exposició de fotografi es de Juan Miguel Alba sobre el Vietnam

La mostra de Pedro Gómez 
visitarà l’Havana al 2009

Pedro Gómez, durant la inauguració, acompanyat de la regidora Amèlia Morral | SILVIA DÍAZ

Una de les fotografi es que integra la mostra ‘Tribus de Sa-Pa (Vietnam, 2006)’ | JUAN M.ALBA

PINTURA I FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció

Una trentena d’olis i fotografi es refl ecteix el dia a dia cubà

Ramon Colom parlarà de la TV a l’Abi

L’Auditori respira aquests dies 
aires cubans de la mà del pin-
tor montcadenc Pedro Gómez 
Ballesta i el fotògraf cubà Ge-
rardo Cárdenas. La mostra re-
cull en una trentena d’imatges 
moments de la vida quotidiana 
de la capital cubana i detalls i 
records dels dos artistes. Va ser 
inaugurada el 22 de maig amb 
l’assistència d’una seixantena 
de persones i inclou un audio-
visual elaborat per Sílvia Gó-
mez –fi lla del pintor– a partir 
d’imatges sobre l’illa que van 
aportar amics seus i retalls de 
diaris cubans. “El que més 
em va sobtar de Cuba va ser 
l’amabilitat i l’educació dels 

seus habitants”, va dir l’artista. 
Atret per la cultura i la gent de 
l’illa, el pintor va visitar l’Hava-
na al 2005 i, casualment, va co-
nèixer el fotògraf Gerardo Cár-
denas, amb qui va establir una 
relació d’amistat i un propòsit: 
fer una exposició conjunta.

Montcada-L’Havana. Cárdenas no 
va poder assistir a la inaugura-
ció però va enviar un missatge 
que va pronunciar Gómez Ba-
llesta, en el qual parlava de la 
cultura “com a nexe d’unió 
entre Cuba i Catalunya”. La 
regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), va anunciar que 
la mostra viatjarà a L’Havana 
l’any vinent.

El periodista Ramon Colom | ARXIU

Silvia Díaz | Montcada

El Cercle Cultural portarà a l’Abi 
el 12 de juny (19h) el periodista 
Ramon Colom (Barcelona, 1957) 
que parlarà de la televisió en una 
xerrada-col·loqui. Colom dirigeix 
la productora Sagrera TV, càrrec 
que compagina amb la direcció 
del programa de debat Millenium, 
de Canal 33, i la seva activitat 
docent a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació Blanquerna. 

Entre 1990 i 1996 va ser director 
general de Televisió Espanyola i 
ha estat el creador de programes 
com “El món d’Ariad na”, emès 
per TV3 al 1997. El periodista, 
una de les veus més crítiques 
dels mitjans de comunicació 
àudiovisuals, con si dera que el 
rumb que estan pre nent no pot 
ser justifi cat per la rendibilitat 
econòmica que comporten els 
índexs d’audiència.

Laura Grau | Redacció

El Cercle Cultural organitza una xerrada-col·loqui amb el popular periodista el 12 de juny

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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El festival aposta per grups locals 
com Ítaca i El turno del pez Simón
La banda local Ítaca ha guanyat l’edició 2008 del concurs musical vallesà Connecta 2008

Les 8 Hores de rock contra el ra-
cisme i la intolerància tindran lloc 
el 14 de juny al Parc de les Aigües 
a partir de les 20h. El programa 
aposta per grups locals com El 
turno del pez Simón, teloner de 
Celtas Cortos en la darrera edició 
de la Festa Major, La Purria i Íta-
ca, que acaba de guanyar el Fes-
tival Connecta 08!, una iniciativa 
cultural i alternativa que vol ser 
un referent en el panorama mu-
sical del Vallès. La banda local, 
que fusiona ska i reggae, tindrà 
l’oportunitat d’enregistrar una 
maqueta als estudis Mas Ventós i 
de formar part del cartell del fes-
tival Acampada Jove de l’edició 
2008. 

Punk i reggae. El cartell també 
compta amb Gatillazo, el nou 
grup format per l’excantant de 
La polla records, banda punk 
que va desaparèixer al 2003, el 
grup de reggae Green Valley, que 
lidera el músic Ander Valverde, i 
la banda de hardcore G.B.H.

Laura Grau | Redacció

8 HORES DE ROCK

Els tallers de teatre clouen 
amb obres a l’Auditori

TEATRE

El 7 de juny els alumnes representaran ‘L’higròmetre del monjo’

Amb motiu del fi  de curs, els 
alumnes del taller de teatre que 
el professor Climent Sensada 
imparteix a la Casa de la Vila 
representaran l’obra L’higròmetre 
del monjo, el 7 de juny a l’Auditori 
(21h). L’obra compta amb l’asses-
sorament del prestigiós creador 
Iago Pericot i l’il·luminador habi-
tual d’Els Joglars, Lluís Quinta-
na. La música de l’espectacle l’ha 
composada el professor de guitar-

ra dels cursos de Cultura, Albert 
Faz, i l’escenografi a compta amb 
la col·laboració dels alumnes 
dels cursos de pintura. Sensada 
ha destacat aquesta “transver-
salitat entre els diferents cursos 
que s’han implicat en la prepa-
ració de l’espectacle”. Els alum-
nes del curs d’interpretació van 
protagonitzar una aula oberta el 
27 de maig a l’Auditori amb esce-
nes de L’oncle Vània, de Txèkhov, 
a l’Auditori.

Laura Grau | Montcada

Alumnes del curs d’interpretació teatral en una escena de ‘L’oncle Vània’ | LAURA GRAU A dalt, la banda local Ítaca, i a sota, El turno del pez Simón, a la Festa Major | ARXIU/ M.A
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ARTS PLÀSTIQUES

“Mira amunt” és el títol de la 
mostra de pintura col·lectiva que 
han fet els alumnes dels cursos de 
dibuix i pintura de la Regidoria 
de Cultura i que es pot veure a la 
Casa de la Vila fi ns al 15 de juny. 
Els cursos els imparteixen els ar-
tistes Eva Sereno i Maese Pérez 
que, en aquesta ocasió, han coor-
dinat els seus alumnes per fer una 
mostra sobre un tema comú, el 
cel, i en un format reduït, adequat 
a les dimensions de la sala. Maese 
Pérez ha destacat que el resultat 
“és força interessant perquè es 
poden veure obres fi guratives, 
abstractes i conceptuals a partir 
del mateix motiu”. Una altra no-

vetat és que, per primera vegada, 
participen en la mostra d’adults 
els alumnes del taller d’art per a 

joves de 12 a 17 anys. Els cursos 
de l’àrea plàstica han comptat en-
guany amb 85 alumnes.

Alumnes dels cursos de pintura 
i dibuix fan una mostra col·lectiva
L’exposició, titulada ‘Mira amunt’, es podrà veure a la Casa de la Vila fi ns al 15 de juny

Una de les alumnes del taller d’art per a joves mostra contempla la seva obra | LAURA GRAU

Laura Grau | Montcada

Un montcadenc dissenya el 
cartell de festa de Ripollet

El montcadenc Fernando Her-
nán  dez, que va ser responsable 
de l’ofi cina de Correus durant 
molts anys, ha guanyat el concurs 
de cartells de la Festa Major de 
Ripollet. Aquest veí de Carretera 
Vella, de 62 anys, és afi cionat a 
la pintura i des de fa un temps 
també al grafi sme i a la creació 
artística. A més d’obtenir els 
1.200 euros amb què està valorat 
el guardó, la imatge d’Hernández 
protagonitzarà tot el material de 
difusió de la festa de Ripollet, que 
se celebrarà del 29 d’agost a l’1 
de setembre. El montcadenc és 
alumne d’un curs de Photoshop 
que s’imparteix a la localitat veï-

na i malgrat això, a la seva imatge 
ha combinat la pintura tradicional 
amb les noves tecnologies.

Silvia Díaz | Redacció

Fernando Hernández, amb el cartell | PCR

Fernando Hernández és afi cionat a la pintura i al grafi sme 

Aula oberta de guitarra, cant i teclat

Un moment de l’aula oberta de música que va tenir lloc a l’Auditori Municipal | MANEL RODRÍGUEZ

Els cursos de música, guitarra es-
panyola, cant i teclat de la Regi-
doria de Cultura –amb 90 alum-
nes matriculats– van fer una 
de  mos tració del que han treba-
llat al llarg del curs el 29 de maig 
a l’Auditori. Els diferents nivells 
van interpretar un repertori di-
vers, des de cançons populars ca-
talanes i d’altres països, passant 
per temes moderns fi ns a peces 
clàssiques. Segons la professo-
ra, Teresa Silva, “es va complir 
l’objectiu que els alumnes fes-
sin música tots junts” | LG

> Homenatge a Teresa Dolcet
L’Esplai per a la Dona va retre homenatge el 3 de juny a la professora 
de marqueteria Teresa Dolcet que, durant 20 anys, ha fet classes per a 
l’entitat. L’acte va tenir lloc a la seu de la Fundació Cultural Montcada 
(Major, 47), escenari d’una mostra de la seva obra en fusta | LG

LAURA GRAU
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I FESTIVAL URBAN VEUS

El concert de La Pegatina atrau prop de 400 persones

La proposta musical 
supera amb èxit la 
seva primera edició

Prop de mig miler de persones 
va desfi lar pel Gran Casino de 
Terra Nostra per assistir a algun 
dels set concerts programats per 
Montcada Ràdio i La Veu en el 
marc del Festival de música de 
fusió Urban Veus que va tenir 
lloc els dies 30 i 31 de maig i 1 de 
juny. L’esdeveniment musical ha 
superat amb èxit la seva primera 
edició, a pesar dels canvis de data 
i d’ubicació que l’amenaça de 
pluja va provocar. 
El grup encarregat d’inaugurar 
el festival va ser Nour,  amb una 
excel·lent fusió de rock i música 
àrab. La banda terrassenca Kayo 
Malayo també va fer un bon pa-
per amb un so contundent, bar-
reja d’ska i reggae. El segon dia 
van actuar els RumbaTaRumba, 

Fusio ne i el grup local Don Hama-
ca y Los confusos del tablao, que 
va oferir una originalíssima rum-
ba afrollatina. La rumba “macar-
ra” de Pantanito i el so urbà de La 
Pegatina van cloure el festival que 
tornarà a repetir-se l’any vinent.

Laura Grau | Terra Nostra

El grup montcadenc La Pegatina va omplir la sala Josep M.Prado l’últim dia del festival amb la seva rumba mestissa | FOTOS: SANTI ROMERO

La rumba afrollatina de Don Hamaca y Los confusos del tablao va ser una de les sorpresesEl grup Nour, amb el seu rock aràbic, va captivar el públic del primer dia del festival

Pantanito va tocar una rumba “macarra” La banda de Terrassa Kayo Malayo va triomfar amb una combinació de reggae i ska Els RumbaTaRumba, amb dos excomponents de Los Manolos, van engrescar el personal
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el retro-visor Joan Bertran
Fundació Cultural

Aquest mes es compleix el bicentenari de la crema del temple per part dels francesos

Tot i que ja fa anys que va desapa-
rèixer, per a la història de Montca-
da és un referent massa important 
com per no tenir-ne un record ara 
que farà 100 anys de la seva re-
cuperació. Es tracta de l’ermita ai-
xecada dalt del Turó que el proper 
8 de setembre farà un segle que 
va ser reconstruïda. La història co-
mença el juny de 1808 –enguany 
fa 200– quan els francesos van 
pujar al cim del Turó i van incen-
diar l’ermita i la imatge de la Mare 

de Déu del Castell (o del Turó o 
de Montcada), la qual va quedar 
força malmesa. L’ermitana Maria 
Cabané la va rescatar i anys més 
tard, al 1824, era transportada en 
processó des de Sant Andreu fi ns 
a l’església de Santa Engràcia de 
Montcada. Al 1890 Rosa Altimira, 
priora de les Religioses Domini-
ques va iniciar una campanya per 

recollir fons per edifi car una nova 
capella al cim del Turó. Després 
d’una llarga reconstrucció, que 
va dirigir el prestigiós arquitecte 
Enric Sagnier, el 8 de setembre 
de 1908, es va fer el trasllat de la 
imatge de la Mare de Déu del Turó 

a la nova ermita. Però l’activitat 
de l’empresa Asland va obligar a 
tornar a traslladar la imatge a l’es-
glésia de Santa Engràcia, que és 
on ara es troba. L’ermita va acabar 
sent engolida per la voracitat que 
també va destruir el Turó.

La curta història de l’ermita del Turó

L’ermita del Turó presidia l’emblemàtica muntanya i era vigilada per un ermità | ARXIU FC

El 8 de setembre 
de 1908 es va fer el 
trasllat de la imatge 
a la nova ermita

El cronista local Miquel 
Capella mor als 84 anys

Miquel Capella, cronista local i 
ebenista de professió, germà del 
pintor Joan Capella, va morir el 
2 de juny a l’edat de 84 anys. Ca-
pella era membre de la Fundació 
Cultural Montcada i una persona 
molt coneguda per la seva afi ció 
a recuperar episodis i personatges 
de la història del municipi, que 
refl ectia als escrits que publicava 
regularment a la revista de l’en-
titat, Quaderns. Una altra de les 
seves afi cions era fer maquetes de 
fusta d’edifi cis emblemàtics. Pre-
cisament el passat mes de gener 
va exposar a la Casa de la Vila 
una mostra de maquetes  d’esglé-
sies i ermites del municipi, que va 
cedir al Museu Municipal. 

Perfi l. Capella era una persona 
que esti mava Montcada i conei-
xia molts detalls de la nomencla-
tura dels carrers i la toponímia 
local. Als vuitanta va formar part 
d’una comissió que donava noms 
als carrers i també va publicar 
un llibre sobre les fonts del mu-

nicipi. A mitjan dels noranta va 
participar en una tertúlia matinal 
a Montcada Ràdio i va liderar 
el moviment veïnal contra les 
vibracions que provocava el pas 
dels trens per la línia de França. 
Actual ment formava part del con-
sell assessor del llibre de fotogra-
fi es històriques sobre Montcada 
que prepara l’editorial Efadós. El 
funeral, que va ser multitudinari, 
va tenir lloc el 2 de juny a l’Esglé-
sia de Santa Engràcia.

Laura Grau | Montcada

ADÉU INESPERAT

Miquel Capella, en una foto recent | S. DÍAZ

El montcadenc formava part de la Fundació Cultural Montcada
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El Sant Joan guanya 
el primer matx de la 
promoció PÀG. 34

L’Elvira Cuyàs perd a 
la primera ronda de les 
fases d’ascens PÀG. 35

BÀSQUET. CB MONTCADA      

El Valentine renuncia a jugar a la 
Lliga EBA per motius econòmics

>Esports

La directiva ha pres aquesta decisió a causa de les grans despeses que suposa participar a una categoria que s’ha devaluat molt

El partit del 10 de maig a la pista 
de l’Utebo no ha estat, tan sols, 
l’últim matx d’aquesta temporada 
per al Valentine, que al fi nal es va 
quedar fora del play off d’ascens. 
També serà el seu últim partit a 
la Lliga EBA. 13 dies més tard, 
el CB Montcada va fer públic al 
seu web un comunicat en el que 
anunciava la renúncia a jugar a la 
propera temporada a la Lliga EBA 
a causa de les grans despeses que 
suposa participar a una categoria 
que s’ha devaluat molt als últims 
anys. En cinc temporades, ha pas-
sat de ser la segona categoria del 
bàsquet estatal a ser la cinquena, 
amb l’aparició de la LEB Or, LEB 
Plata i LEB Bronze. 
Un dia abans de fer pública la seva 
renúncia, la directiva va comunicar 
a tots els jugadors la dissolució del 
primer equip. El Montgat podria 
comprar la seva plaça i ara mateix 
no es sap a quina categoria jugarà 
el primer equip del club montca-
denc la propera temporada. La 
intenció de la Junta és deixar-lo el 
més amunt possible, si pot ser, a la 
Primera Catalana. 
Fundat al 1979 amb un equip ca-
det femení, el CB Montcada va 
començar a créixer al 1983 quan 
va crear els primers conjunts mas-
culins. Al 1995, un any després de 
començar la seva participació a la 
Lliga EBA, va aconseguir el títol 
més important de la seva història 
en guanyar la Lliga Catalana EBA 
després d’una emocionant fi nal 

contra el Valls. Als anys 2000, 
2001 i 2003, el Valentine va lluitar 
per l’ascens a la LEB 2. Al 2000, 
a Guadalajara, va caure als vuitens 
de fi nal contra el Linense. Un any 
després, a Pamplona, va ser sots-
campió en perdre la fi nal contra el 
Condis Gramanet, però va acon-
seguir una plaça per a la LEB 2. 

Per motius econòmics, el club va 
renunciar a la categoria. 

Una altra renúncia. El mateix va 
passar al 2003. A Osca, el Valen-
tine, després d’eliminar a l’anfi trió 
en un partit èpic, va jugar la fi nal 
contra el FC Barcelona B. Els blau-
granes van aconseguir el títol i el 

club montcadenc, que va a tornar 
a agafar un lloc a la LEB 2, va re-
nunciar de nou per falta de pressu-
post. Cinc anys més tard, i després 
d’haver jugat una altra fi nal a 8 a 
Palència al 2005, la directiva s’ha 
vist obligada a posar fi  a 14 anys 
d’història a la Lliga EBA pel ma-
teix motiu de sempre: els diners.

El partit contra el Granollers, disputat el 4 de maig, passarà a la història com l’últim del Valentine de Lliga EBA al Miquel Poblet   |   M. ALMAGRO / M. GALLART 

Rafa Jiménez   |   Redacció

reaccions

Juan Parra (PSC),
Regidor d’Esports
“És una mala notí-
cia, però entenem 
la decisió de la 
directiva. Estem 
en una època de 
crisi i han estat 

previsors per no tenir problems en 
un futur”.

“Han estat previsors per 
evitar problemes”

César Saura,
Entrenador 
Valentine
“El Valentine era 
un emblema de 
la ciutat. És un 
moment molt dur, 
però el bàsquet 

genera massa despeses i fa difícil 
aquest tipus de projectes”.

“El Valentine era un 
emblema de la ciutat”

Raúl Ortega,
Jugador Valentine
“Encara no m’ho 
crec. És una 
situació molt 
estranya. Li dec 
molt a aquest 
club i la meva 

intenció és jugar al Valentine a la 
propera temporada”.

“La meva intenció és 
continuar al club”

J. Santandreu,
Jugador Valentine
“Ha estat una 
notícia molt 
desagradable 
i sorprenent. 
Segur que el club 
ha fet el possible 

per reconduir aquesta situació”

“Sabem que el club ha 
fet tot el possible”

l’entrevista

“Era la millor decisió i tenim moltes ganes de continuar endavant”

Quins són els motius que han pro-
vocat la renúncia a la Lliga EBA?
La categoria s’ha devaluat molt i 
les despeses són cada vegada més 
grans. No val la pena el que hem 
d’invertir pel que rebem a canvi. 
¿Aquesta decisió té res a veure amb 
l’ajuda de l’empresa Valentine?
No, el nostre patrocinador seguirà 

col·laborant amb nosaltres i ens 
ha donat tot el seu suport. El més 
important és salvar el club. El que 
no volíem era hipotecar el futur de 
l’entitat per mantenir una categoria. 
No desitgem que el bàsquet desa-
pareixi de Montcada. Precisament, 
hem pres aquesta mesura per do-
nar-li més fortalesa al club. Era una 
decisió molt difícil, però és la millor 
i tenim moltes ganes de continuar 
endavant.
Com s’ho van prendre els jugadors 
del primer equip?
Va ser un moment molt difícil. Van 

quedar sorpresos, però ho van en-
tendre. 
Raúl Ortega diu que seguirà al club. 
Què pensa de la seva actitud? 
Això demostra que no només tení-
em un equip, sinó també un gran 
grup humà. Si aquest pas ha estat 
dur, ha estat perquè decebriem els 
jugadors. 
A quina categoria jugarà el primer 
equip a la propera temporada?
Renunciar a EBA no vol dir que no 
vulguem tenir un bon primer equip. 
Potser, començar des de baix ens 
dona al·licients per anar pujant | RJ

<<

Rosa Olivares
Presidenta del 
CB Montcada

A l’any 2003, el Valentine va aconseguir, a Osca, el seu segon ascens a la LEB 2 |   ARXIU/TXEMA BELTRÁN
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BÀSQUET 

Luismi Rodríguez, un montcadenc 
que mou les banquetes de l’ACB

Si no hi ha canvis de darrera hora, 
les banquetes de dos dels equips 
més importants de l’ACB tindran, a 
la propera temporada, una persona 
en comú. Es tracta del montcadenc 
Luis Miguel Rodríguez, represen-
tant de Xavi Pascual, entrenador 
de l’AXA Barcelona, i Sito Alonso, 
substitut del tècnic Aíto García Re-

neses al DKV Joventut al proper 
curs. Representant de jugadors i 
tècnics de bàsquet des del 2000, 
Luis Miguel treballa per a la agèn-
cia Prisma i entre els seus repre-
sentats, trobem entrenadors com 
Diego Ocampo, segon de Pedro 
Martínez a l’Akaswayu Girona, o 
Xavi García, tècnic del Vic.
Rodríguez, que compagina la seva 

dedicació al bàsquet amb el seu tre-
ball a l’empresa Daicolorchem, va 
estar vinculat al Valentine, entre el 
1995 i el 2002. Rodríguez no ama-
ga la seva decepció per la renúncia 
a la Lliga EBA: “És una notícia 
molt dolenta. La Federació ha 
devaluat aquesta categoria i no 
compensa l’esforç econòmic que 
s’ha de fer per mantenir-la”. Luis Miguel Rodríguez s’ha fet un lloc dintre del bàsquet professional | RAFA JIMÉNEZ

<<

Alfonso Pino 
Nou entrenador 
CD Montcada

Preparat per al repte de debu-
tar a la Primera Catalana?
Sí, estic preparat i tinc molta 
il·lusió. És un repte per de-
mostrar que estic capacitat.
Què ha d’esperar l’afi ció del 
seu equip?
A cada futbolista li exigeixo im-
plicació i que suï la samarreta. 
L’afi ció s’ha de sentir orgullosa 
d’un equip que des del primer 
minut busqui la victòria i treballi. 
Quins objectius es marca? 
El nostre objectiu és la perma-
nència, però cada partit és dife-
rent. Vull guanyar cada punt. La 
sort infl ueix, però s’ha de buscar.   
És bona la fi losofi a de recupe-
rar futbolistes montcadencs? 
Sí, sense cap dubte. Intentem 
fi txar a aquests jugadors perquè 
són molt vàlids, no només per-
què siguin del poble. Per la seva 
qualitat i experiència, poden 
aportar moltes coses | RJ

‘L’objectiu és la per-
manència, però no 
renunciem a res’

> Derrota en l’adéu de Luis Fernández
A l’últim partit de la temporada, el CD Montcada no va poder sumar els 
tres punts a casa contra el Guíxols, que va evitar qualsevol risc de descens 
guanyant per 0 a 1. Aquest va ser el comiat de Luis Fernández | RJ

El CD Montcada comença a po-
sar els fonaments del seu nou pro-
jecte a la Primera Catalana. Tres 
dies després de l’últim partit de 
Luis Fernández, la directiva que 
presideix Emilio Artés va presen-
tar al seu substitut: Alfonso Pino. 
Tot i la seva joventut, 38 anys, el 
nou tècnic del CD Montcada ja 
acumula 14 a les banquetes. La 
passada temporada, va treballar al 
juvenil B del Mercantil. Abans, ha-
via entrenat al Comerç Creu, Can 
Rull-Rómulo Tronchoni, Fontetes, 
Ripollet B i Cerdanyola. Dos dels 
grans èxits de Pino, que debutarà 
a la Primera Catalana, han estat 
els ascensos a la Primera Regional 
amb el Fontetes i el Cerdanyola.
Alfonso Pino comptarà amb l’ajuda 
del seu germà, Juan, que aquesta 
temporada ha estat el segon en-
trenador de Luis Fernández. Eloy 
Lozano també arriba al club per 
exercir d’entrenador de porters.
Un cop confi rmat el nom del nou 
tècnic, que prendrà contacte amb 
els seus nous jugadors amb unes 
sessions d’entrenaments durant les 
dues primeres setmanes de juny, 
ja es coneix la llista de baixes. Se-
gueixen Iván Serrano, Jimmy, Jor-
di Cussó, Xavi Alonso, Albert So-
lanas, Àlex Gil, Cristian, Javi, Paco 
Tamudo i Francesc Cabra. 

No continuaran Carlos Rangel, 
Àlex Ortiz, Jacobo Garea, Salva, 
Marc Maria i Germán. Xavi Rovi-
ra se’n va al Cornellà i Nacho Gar-
zón torna al seu club, l’Europa.

Tres fi txatges. Per suplir aquestes 
absències, el club verd ja ha lligat 
tres fi txatges. Dos d’ells són mont-
cadencs: Rubén Segovia, davanter, 
i Àlex Huguet, porter. El tercer és 
Òscar Adamuz, migcampista que 
ja havia estat a l’entitat a la primera 
volta d’aquesta temporada. El club 
ja té lligats quatre jugadors més, 
que seran presentats quan quedin 
desvinculats dels seus equips.

Alfonso Pino pren el relleu de Luis 
Fernández al capdavant del CD Montcada
El nou entrenador, que tindrà com a ajudant al seu germà Juan i que mai ha dirigit a un equip a la Primera Catalana, ha signat per una temporada 

Rafa Jiménez | Redacció l’entrevista

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. CD Montcada

D’esquerra a dreta, Alfonso Pino, nou tècnic del CD Montcada; Emilio Artés, president del club; i Eloy Lozano, entrenador de porters |   RAFA JIMÉNEZ 

SANTI ROMERO

Té com a representats Xavi Pasqual i Sito Alonso, futurs tècnics del Barça i del Joventut

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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José María Borbón, ‘Pati’, con-
tinuarà sent entrenador del Ga-
me’s Gallery Montcada. El tèc-
nic, que va agafar l’equip a la 
meitat de l’anterior curs després 
de la destitució de Ramon Far-
rés, es va reunir amb el president 
del club, Eusebio Carrero, i van 

arribar a un acord per signar un 
nou contracte amb un any de 
duració. “La nostra idea és for-
mar una base de jugadors jo-
ves que treballin amb il·lusió, 
sense l’obligació d’acabar al 
primer lloc a mig o curt termi-
ni”, indica Pati.  
Un cop tancada la renovació del 

tècnic, el club ja ha començat a 
buscar el perfi l de jugadors joves, 
amb una mitjana d’edat d’uns 23 
anys, que s’adeqüin a la reduc-
ció del pressupost. De la llista de 
baixes i altes, l’únic que ja està 
confi rmat és que Marc Sala se’n 
va a Bèlgica per jugar al Futsal 
Hasselt, a la màxima categoria. 

Pati aposta per la seva continuïtat 
al capdavant del Game’s Gallery

FUTBOL. SEGONA REGIONAL

El Sant Joan té més a prop el 
somni de l’ascens a la Primera 
Regional. Al partit d’anada de la 
promoció contra la Múnia, els 
jugadors de Fernando Gómez 
‘Cuqui’ van aconseguir la vic-
tòria, encara que només va ser 
per la mínima, 1 a 0. L’estadi de 
Can Sant Joan es va omplir per 
animar al Sant Joan en un dels 
partits més importants de la seva 
història. Conscients de la impor-
tància del matx, tots dos equips 
es van respectar molt i gairebé 
no es van veure ocasions de pe-
rill a la primera meitat.
Als deu minuts de la repressa, el 
porter visitant, Pedro, va come-
tre una greu errada després d’un 
llançament de falta de Javier Za-
pata i es va fi car un gol a la seva 
pròpia porta. Amb l’eufòria 
d’aquest gol, el Sant Joan es va 
llençar a buscar el segon. Eze-
quiel Mora ho va aconseguir, de 

cap, però l’àrbitre el va anul·lar 
per un fora de joc més que dub-
tós. Amb l’1 a 0, el Sant Joan 
va defensar el seu resultat i la 
Múnia va intentar reaccionar. El 
porter local, Rubén Tardío, va 
salvar un u contra u davant del 
davanter visitant, Limón. A tres 
minuts del fi nal, Guille va esta-
vellar una pilota al pal després 
d’un llançament de falta. 
Amb el xiulet fi nal de l’àrbitre, 
va esclatar l’eufòria entre els ju-
gadors i els afi cionats locals, que 
veuen cada cop més a prop la 
possibilitat de jugar a la pròxi-
ma temporada a la Primera Re-
gional.

Victòria a l’últim partit. A l’última 
jornada de Lliga, els homes de 
‘Cuqui’ van lligar la seva clas-
sifi cació per a la promoció amb 
una victòria a Palautordera –0 
a 2– amb un nou desplaçament 
massiu de la seva afi ció. 

El Sant Joan guanya el primer partit 
de la promoció i s’apropa a l’ascens
Rafa Jiménez |  Can Sant Joan

Un estadi de Can Sant Joan ple de gom a gom va assistir al triomf dels montcadencs al primer matx de la promoció amb la Múnia (1-0)

El Santa Maria 
mostra la seva 
esportivitat i ja 
busca tècnic

Setmanes abans de l’última jornada 
a la Segona Regional, van circular 
molts rumors sobre el que faria el 
Santa Maria en el seu partit contra 
La Torreta, rival del Sant Joan per 
la promoció d’ascens. Al fi nal, en 
una mostra de gran esportivitat, 
l’equip de David Herrera va treure 
un empat (3-3) al camp del tercer 
classifi cat. Herrera, que va subs-
tituir a Quique Berlinghieri, ja ha 
avançat que no seguirà al càrrec i 
que el club busca un nou tècnic. 

Rafa Jiménez |   Redacció

David Herrera, tècnic del Santa Maria |   S. ROMEROUna jugada desafortunada del porter visitant, Pedro, li va donar un triomf d’or al Sant Joan |   S. ROMERO 

FUTBOL SALA. GAME’S GALLERY MONTCADA

Rafa Jiménez |   Redacció

El tècnic renova per un any per dirigir un projecte amb jugadors joves i sense l’obligació de pujar

Pati seguirà una temporada més a un Game’s Gallery que aposta per la joventut |  SANTI ROMERO 
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Igual que li va passar al primer 
equip, el sènior B de La Salle no ha 
pogut mantenir la seva categoria i 
jugarà, a la propera temporada, 
a la Tercera Catalana. A l’última 
jornada, els de Teo Lazo van per-
dre a la pista del CH Sant Miquel 
per quatre gols, 31 a 27. En canvi, 
el seu rival directe, el CH Lube-
sa Valldoreix, sí va guanyar a la 
Roca, 22 a 25 | RJ

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana      

El sènior B no pot 
evitar el descens

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Promoció d’ascens a Tercera Catalana

Després d’una temporada molt 
regular en la que va fi nalitzar a 
la segona posició a la lliga regu-
lar, el sènior A de l’Elvira Cu-
yàs es va quedar sense opcions 
de pujar a Tercera Catalana a la 
primera eliminatòria de les fases 
d’ascens. L’equip montcadenc 
s’havia guanyat el dret a jugar 
aquesta promoció després de de-
rrotar, en partit únic, a la pista de 
La Garriga B per 57 a 64. 
Al partit d’anada de la primera 
ronda, l’Elvira Cuyàs va guanyar 
al CE Europa B per un ajustat 64 
a 63. Al matx de tornada, els bar-
celonins van forçar la pròrroga a 
l’últim segon i van acabar guan-
yant de cinc punts, 58 a 53.

en 2 minuts...

El Cim projectarà, el 13 de juny a les 21h a l’Auditori, dues de 
les pel·lícules guanyadores al Festival Internacional de Cinema de 
Muntaya i Aventura de Torelló. L’entrada és gratuïta | RJ

> Nova excursió de la Penya Barcelonista
La Penya Barcelonista organitza una excursió per al cap de setma-
na del 14 i 15 de juny al Pirineu aragonès. A la sortida es visitarà 
Sabiñánigo, el Port del Portalet i el Parc Nacional d’Ordesa i Monte 
Perdido. També es farà una incursió al territori francès per agafar 
el tren que circula a més altura d’Europa | RJ

El 31 de maig es va fer, al barri de la Ribera, la primera edició 
del Concurs Cívic Ocellaire, organitzat per la Societat Ocellaire de 
Can Sant Joan i la Taula Cívica del barri amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, el Pla Integral de la Ribera i la Generalitat. La cita va 
ser multitudinària, ja que van participar 90 persones | RJ

> Èxit de participació al concurs ocellaire

Rafa Jiménez   |   Redacció

> Mostra de Cinema de Muntanya

Els jugadors de Xavier Torreblanca van caure a la pròrroga a la pista del CE Europa B (58-53)

L’Elvira Cuyàs perd, a la primera 
ronda, les seves opcions de pujar 

A l’Elvira Cuyàs se li va fer molt llarga la pròrroga del partit de tornada a casa de l’Europa   |   S. ROMERO

La Salle B, que dirigeix Teo Lazo, no va poder evitar el descens a la Tercera Catalana   |   S. ROMERO

> Més pòdiums per a l’EN Dansa
Tres parelles de l’equip EN Dansa de l’escola Eva Nieto, for-
mades per Miriam Saint-Germain-Enric Trias, Noemí Montero-
Roger Uback i Annais Díaz-Robert Martínez, van fer pòdium a 
la prova disputada el 25 de maig a Esplugues de Llobregat. L’1 
de Juny, a Canet de Mar, també van aconseguir pòdium Miriam 
Saint-Germain-Enric Trias, Noemí Montero-Roger Uback i Eulà-
lia Llorens-Jordi Alcántara | RJ

> Jordi Cervantes, sisè a Alcoletge
Jordi Cervantes, ciclista del Saunier Duval-Alcaraz, va fer un bon 
paper al I Trofeu Ajuntament d’Alcoletge (Lleida) després d’aca-
bar sisè. A Sabiñánigo, el millor lloc va ser per a Albert Ebri, men-
tre que Carlos Lapuerta va ser setè a Porqueres (Girona) | RJ

SANTI ROMERO
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El club Shi-Kan va obtenir dos 
tercers llocs a la XIIa Copa Va-
lència de Karate Kyokushinkai 
disputada el 24 de maig al Polies-
portiu Universitari de la capital 
del Túria. En la categoria de pes 
pesat –més de 80 quilos–, José 
María Castillo i David Bermejo 
van fi nalitzar la competició al ter-
cer esglaó del pòdium.

KARATE

Rafa Jiménez | Redacció

Julio Lozano, campió de Catalunya en arc recorbat, en uns dels seus llançaments |   CCTA-C. PIQUÉ

resultats 
classifi cacions

BÀSQUETBÀSQUET

CB Elvira Cuyàs A masculí
 ELIMINATÒRIA PRÈVIA PROMOCIÓ  RESULT.
La Garriga B - CB Elvira Cuyàs      57-64

 1A ELIMINATÒRIA PROMOCIÓ  RESULT.
CB Elvira Cuyàs - CE Europa B      64-63
CE Europa B - CB Elvira Cuyàs        58-53

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A 
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
38 CD Montcada - Guíxols  0-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornellà    38 80
2 Prat  38 73
3 Amposta  38 68
12 CD Montcada 38 50

UE Santa Maria A 
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
34 La Torreta - Santa Maria     3-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 34 79
2 Sant Joan Atlètic    34 74
3 La Torreta 34 70
7 Sta. Maria 34 51

UE Sant Joan Atlètic 
2a   regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
34 Palutordera - Sant Joan      0-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà 34 79
2 Sant Joan Atlètic    34 74
3 La Torreta 34 70

 PROMOCIÓ D’ASCENS (ANADA)  RESULT.
Sant Joan - La Múnia     1-0

José María Castillo i David Bermejo, tots dos del club Shi-Kan, van oferir un gran rendiment a la XIIa Copa València de karate |   SHI-KAN

El CCTA-Can Piqué va obtenir 
uns bons resultats al 20è Cam-
pionat de Catalunya 2D que es 
va celebrar a Llívia (La Cerdan-
ya). Tres membres del club es van 
proclamar campions de Catalun-
ya: Julio Lozano, en arc recorbat; 
Helena Moya, en arc mecànica; 
i Raül Huedo, en arc lliure. Alí-

cia Vargas, en arc recte, i Manel 
Saldaña, en arc nu, van acabar a 
la segona posició. En aquesta ma-
teixa modalitat, David Vivó es va 
proclamar campió de Catalunya 
en categoria júnior.
La competició, disputada el 25 
de maig, es va fer sota la pluja, 
constava de dos recorreguts i va 
durar unes set hores. 

TIR AMB ARC

Bon paper del CCTA-Can 
Piqué al Campionat català
Rafa Jiménez | Redacció

El Shi-Kan obté 
dos tercers 
llocs a la Copa 
València
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i el 
Consell de l’Esport Esco-
lar de Montcada i Reixac 
(CDEM) van organitzar el 
31 de maig la cloenda dels 
Jocs Escolars a la pista cober-
ta. La previsió de pluja va 
obligar l’organització a tras-
lladar la festa del seu lloc ha-
bitual, el Parc de les Aigües. 
La jornada va signifi car el 
punt i fi nal de la temporada 
esportiva escolar. Uns 700 
infants, d’entre 3 i 16 anys 
que enguany han participat 
a la Lliga Escolar, van gau-
dir de la celebració. 
La festa va començar amb 
una tradicional desfi lada de 
les escoles i els clubs dins la 
pista i a continuació, va tenir 
lloc el lliurament de premis. 

En acabar, van començar les 
activitats lúdico-esportives. 

Jornades escolars. Dos cen-
tres educatius no van poder 
celebrar la jornada esportiva 
–prevista per al 24 de maig– 
a causa de la pluja. El CEIP 
Font Freda va posposar la 
festa i la tercera pedalada so-
lidària –amb la col·laboració 
d’Adimir– per a l’1 de juny. 
Per la seva banda, el CEIP 
Mitja Costa (Terra Nostra) 
ha prorrogat les activitats 
esportives i culturals per al 7 
de juny. Per la seva banda, 
el Sagrat Cor va poder com-
memorar entre els dies 17 i 
24 les festes del Pare Coll. 
El darrer dia es va organit-
zar la cloenda i el lliurament 
de premis dels torneigs cele-
brats al llarg de la setmana.

Diversió a la festa 
de cloenda dels 
Jocs Escolars

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

Núria Sánchez  | Redacció

El Sagrat Cor va fer activitats lúdiques a les festes del Pare Coll | SANTI ROMERO

El Font Freda va celebrar la tercera edició de la pedalada | SANTI ROMERO

en 2 minuts...

Un grup d’alumnes del CEIP Elvira Cuyàs va fer una 
exhibició de patinatge artístic a les pistes de l’escola l’1 
de juny. El conjunt, integrat per una quinzena de nens 
de primer a cinquè de primària, forma part d’una activi-
tat extraescolar que es fa al centre. El grup vol impulsar 
l’activitat per fer-se un lloc dins l’esport local | NS

> Exhibició de patinatge artístic

El Mundialet de futbol sala de la Ribera, que organitzen 
la Xarxa de Dinamització i la Taula Cívica, va celebrar el 
30 de maig la cinquena jornada. D’altra banda, fi ns al 16 
de juny estaran obertes les inscripcions per a la sisena 
jornada, que tindrà lloc el 20 de juny | NS

> Cinquena jornada del Mundialet 

Els nedadors de l’Esco-
la de Natació Montcada 
van fer un bon paper a la 
Final Nacional dels Jocs 
Escolars, organitzada pel 
Consell Esportiu del Baix 
Empordà i que es va dis-
putar a la piscina munici-
pal de Palafrugell (Girona) 
el 25 de maig. L’equip 
montcadenc va obtenir un 
total de sis podis –un guar-
dó d’or, dues plates i tres 
medalles de bronze– a les 
diferents modalitats. Els 
resultats assolits en aques-
ta edició de la competició 
són una mostra de la tasca 
desenvolupada per l’entre-
nadora local, Antonia Za-
morano.

Resultats. Cal destacar 
el primer lloc de la cadet 
femenina Ana Suárez, 
que va guanyar la prova 
de 100 metres esquena. 
Suárez també va acabar 

sots-campiona als 100 me-
tres lliure. D’altra banda, 
l’alevina Clara Romero es 
va proclamar sots-campi-
ona en la categoria de 50 
metres papallona. 
L’alevina Mireia Prats va 
fi nalitzar tercera als 50 
metres braça i la cadet 
Marta Sánchez també va 
obtenir el bronze a la pro-
va de 100 metres braça. 

Finalment, també cal des-
tacar la posició de l’infan-
til Lester Escrigas, que va 
aconseguir una medalla 
de bronze als 100 metres 
papallona. D’altra banda, 
l’alevina Clara Romero va 
acabar en cinquè lloc en 
la competició de 50 me-
tres esquena i l’aleví Joan 
Grau es va classifi car vuitè 
als 50 metres papallona. 

NATACIÓ

Els nedadors locals van guanyar un or, dues medalles de plata i tres de bronze

Els nedadors locals amb l’entrenadora, Antonia Zamorano | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

L’escola local obté sis pòdiums 
a la Final Nacional Escolar

L’IME organitza el 7 de juny 
una marató d’aerobic oberta 
a tothom i gratuïta a la plaça 
Lluís Companys, un con-
curs de tir de bàsquet per a 
grans i petits i una exhibició 
de tai-txi, de 10 a 11.30h. 
L’activitat, que forma part 
del programa ‘Posa’t en for-
ma’, s’emmarca en la ‘Festa 
de l’Esport per a Tothom’, 
organitzada per la Diputació 
de Barcelona i que se celebra 
arreu de Catalunya.
A banda d’aquesta activi-
tat, també hi haurà moni-
tors que donaran a conèi-
xer els aparells ubicats al 
parc de salut de la plaça 
Lluís Companys i es faran 
exercicis supervisats per 
monitors especialitzats, que 
elaboraran taules a totes 
aquelles persones que ho 
demanin. La iniciativa vol 
optimitzar els espais espor-
tius a l’aire lliure instal·lats 
arreu del municipi.

Marató 
d’aerobic a la 
plaça Lluís 
Companys

ESPORT AL CARRER

Núria Sánchez  | Redacció

L’IME ofereix sessions 
de diversos estils

Un dels cursos que s’ofereix és el de dansa oriental | ARXIU/SANTI ROMERO

CURSOS D’ESTIU

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per 
a les propostes de ball que 
es faran a la Zona Esporti-
va Centre aquest estiu. El 
programa ofereix cursos 
de balls de rueda cubana, 
reggaeton, country, balls 

caribenys, hip-hop i dansa 
oriental. Tots els cursos tin-
dran lloc del 18 de juny al 
23 de juliol. Per formalitzar 
les inscripcions, els interes-
sats poden adreçar-se fi ns 
al 12 de juny a les instal-
lacions de l’IME (Tarrago-
na, 32) de dilluns a dijous, 
de 9 a 13 i de 17 a 19h.

Núria Sánchez    | Redacció

Foto de família dels equips de psicomotricitat de la Lliga Escolar | S. ROMERO

La Unió Escacs Montcada ha obtingut tres medalles 
a la Final Comarcal d’Escacs, organitzada pel Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental Sud (CEVOS). Cal 
destacar el primer lloc de l’aleví David de la Paz i de 
l’infantil Joel Iglesias. D’altra banda, l’aleví David Esco-
bar va fi nalitzar en segon lloc. A l’acte de cloenda va 
assistir el president del CEVOS i regidor d’Esports de 
Montcada, Juan Parra (PSC) | NS

> Bons resultats a la Final Comarcal

Les inscripcions s’han de fer abans del 12 de juny

SANTI ROMERO



38 1a quinzena | juny 2008Esports

L’aleví B de l’Escola de Fut-
bol Montcada es va assegu-
rar la permanència després 
de guanyar, a la penúltima 
jornada a casa, al cuer, el 
Montornès. Els nois de 
Víctor Barrera van impo-
sar-se per 5 a 3. Els locals 
van ascendir a la dotzena 
posició amb 17 punts i amb 
la diferència de gols a favor 
respecte el Canovelles –en 
el tretzè lloc– i el Bellavista 
Milán, que ocupa la cator-
zena posició. 
A la darrera jornada, els 
locals van perdre al camp 
del Parets per un clar 4 a 
0 i havien d’esperar els re-
sultats dels rivals directes. 
Però tots dos conjunts van 
perdre els seus respectius 
partits i es van quedar amb 
17 punts, empatats amb 
els locals, però amb la di-
ferència de gols en contra. 
L’aleví B aconsegueix així    
l’objectiu de la temporada i 

l’any vinent continuarà ju-
gant a Primera Divisió.

Prebenjamí A. El prebenja-
mí A va acabar la tempo-
rada amb una victòria a 
casa. Els locals, que s’havi-
en proclamat campions de 
lliga la jornada anterior, no 

es van relaxar en el darrer 
compromís de la temporada 
i es van imposar al Mollet, 
l’onzè classifi cat, per un clar 
12 a 1. Amb aquest triomf, 
els locals acaben la compe-
tició amb 87 punts i amb 
unes xifres molt bones. Els 
nois de José Manuel Arjona 

només han perdut un matx 
i han estat el conjunt més 
anotador de la lliga amb 
276 gols i els menys gole-
jat amb 30 gols en contra. 
D’altra banda, el club està 
ultimant els prepartius per 
al seu torneig anual, que es 
farà el 14 i 15 de juny.

L’aleví B aconsegueix mantenir 
la categoria de Primera Divisió
El prebenjamí A va brindar, a la seva afi ció, una clara victòria contra el Mollet en el darrer partit de lliga

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

El prebenjamí A dirigit per José Manuel Arjona s’ha proclamat campió de lliga | EF MONTCADA

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El club de gimnàstica de La 
Unió, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), 
celebrarà el 8 de juny el tra-
dicional festival fi  de tem-
porada. La cloenda serà al 
pavelló Miquel Poblet, a 
partir de les 19h. Durant 
la jornada participaran to-
tes les gimnastes de l’enti-
tat, que faran exhibicions 
de totes les modalitats per 
tal que els seus familiars i 

amics coneguin tot allò que 
han fet al llarg del curs. 

Resultats. El conjunt cadet, 
format per les gimnastes 
Melania Ferrer, Gemma 
Moreno, Andrea Mayor, Pa-
tricia Jané i Helena Bea, va 
participar a la fi nal del Tro-
feu Barcelona Comarques, 
que es va celebrar a Palau l’1 
de juny. L’equip va acabar 
en quarta posició i es va clas-
sifi car per a la fi nal, que serà 
el 14 de juny a Montgat.

La Unió acomiada la 
temporada el 8 juny
Bon resultat del conjunt cadet al Trofeu comarques

La Unió farà el festival de fi  de temporada al Miquel Poblet | ARXIU/SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

HANDBOL

El proper 8 de juny, el CH 
La Salle Montcada celebra-
rà la IV Diada Salvador Be-
nítez. La jornada comptarà 
amb competicions de les 
categories benjamí, infantil 
i cadet, així com un partit 
d’exhibició del conjunt sè-
nior masculí. Els matxs es 
disputaran a les pistes de 

l’escola La Salle i al pave-
lló Miquel Poblet. La jor-
nada començarà a les 10h 
i fi nalitzarà a les 20h amb 
el lliurament de trofeus als 
participants. Durant tot el 
dia, la Junta oferirà servei 
de bar i al migdia hi hau-
rà una paellada amb preus 
populars per a tots els as-
sistents a la festa.

Nova edició de la 
Diada de l’handbol
La festa del CH La Salle se celebrarà el 8 de juny 

Imatge de la tercera edició de la Diada Salvador Benítez | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Redacció

TAEKWONDO

El Lee Young Montcada va 
obtenir molt bons resultats al 
Campionat de Catalunya de 
Joves Promeses, que va tenir 
lloc el 25 de maig al Pavelló 
Municipal de la Mar Bella 

de Barcelona. En la catego-
ria mini-mosca femení, Án-
gela Rodríguez va guanyar 
la medalla de plata i en la 
categoria súper-lleuger, José 
Antonio Gámez va aconse-
guir el guardó de bronze. 

Dues medalles al 
campionat català
El Lee Young obté un guardó de plata i un de bronze

A la imatge, els guardonats, José Antonio Gámez i Ángela Rodríguez | L. YOUNG

Núria Sánchez | Redacció

KORFBAL

L’equip júnior de korfbal 
de l’IES Montserrat Miró 
va jugar el passat 24 de 
maig el darrer partit de 
lliga a la pista de l’Elvira 
Cuyàs. Els locals van gua-

nyar a l’IES Secretari Co-
loma per un contundent 10 
a 1. Els locals van brindar 
una clara victòria a l’afi ció 
i en acabar el matx, l’equip 
de Dani Vidaña va poder 
celebrar el títol de lliga. 

El júnior celebra el 
títol de lliga a casa
L’equip va guanyar el darrer partit de la competició

Núria Sánchez | Redacció

A la imatge, l’equip júnior que s’ha proclamat campió de lliga | SANTI ROMERO
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El premini A fa una molt bona 
temporada i fi nalitza tercer
L’entitat manté obertes les inscripcions, per infants de 5 a 13 anys, fi ns el 13 de juny a les ofi cines del club

El premini A del CB Mont-
cada ha fi nalitzat una molt 
bona temporada i ha aca-
bat la lliga en el tercer lloc. 
Els nois de Marc Amenós, 
que participen al Grup Ter-
cer del Nivell B2, tan sols 
han perdut tres partits en 
tota la segona fase i s’han 
quedat fora del primer lloc 
a causa d’una derrota. En 
l’últim matx disputat, els 
locals es van imposar cla-
rament al Barberà –setè 
classifi cat del grup– per 92 
a 50. En la darrera jornada 
de la competició, els locals 
van descansar.
El conjunt ha realitzat una 
molt bona temporada i el 
nivell dels jugadors ha mi-
llorat tant individual com 
col·lectivament i aquest 

impuls s’ha refl ectit en els 
seus resultats. 
Per la seva banda, el cadet 
A, dirigit per Miguel Ángel 
Cortón, ha acabat quart 
amb 27 punts del Grup 
Quart del Campionat de 
Catalunya Interterritorial. 
En el darrer matx de la 
competició, els locals van 
caure derrotats a la pista de 
l’Unió Bàsquet Sant Adrià 
per un ajustat 57 a 50. 

Inscripcions. Es manté 
obert el període d’inscrip-
cions per a infants nascuts 
entre el 1995 i el 2002. Els 
interessats a jugar a bàsquet 
poden formular la inscrip-
ció fi ns al 13 de juny, de 
18 a 20h, a la seu del club 
(Bonavista, 10) o trucant al 
telèfon 629 353 102.

BÀSQUET. CB Montcada

El premini A només ha perdut tres partits a la segona fase | SANTI ROMERO

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan

El CEB Can Sant Joan va 
celebrar l’1 de juny la seva 
jornada esportiva. Tots els 
equips van disputar els cor-
responents partits de lliga i 
el júnior, que ha fi nalitzat 
la competició, va jugar un 
matx amistós contra el Ra-
mon Llull. Els equips mini, 
premini i preinfantil van 
competir al matí i al migdia 
es va celebrar un dinar de 

germanor. La festa va acabar 
amb un partit entre pares i 
entrenadors i amb els matxs 
del cadet i júnior. A l’acte, el 
coordinador del club, Jordi 
‘Mané’, va anunciar el seu 
comiat. “Després de més 
de 10 anys necessito un 
any sabàtic i crec que ha 
d’haver una renovació”, 
ha indicat el tècnic. L’entitat 
farà públic al setembre el 
nou cos tècnic. 

El Can Sant Joan 
tanca la temporada
L’entitat ha celebrat la festa de cloenda

El conjunt preinfantil va ser un dels participants a la jornada | SANTI ROMERO
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>A títol personal
Silvia Díaz

Diego Lara
La fusta com a expressió artística i ofi ci. La trajectòria personal i laboral de Diego Lara fa honor a 
l’expressió que diu que d’un covard mai s’ha escrit res. La seva empenta i iniciativa a l’hora de forjar-se una carrera 
professional i prosperar com a persona el fa digne d’aquesta entrevista. “Quan els meus amics de Montcada sor-
tien jo em dedicava a aprendre el meu ofi ci d’ebenista i, quan treballava a Suïssa, en comptes d’anar de festa 
m’estimava més aprendre alemany”, explica aquest ebenista de 75 anys, natural d’Antequera (Màlaga), que mai ha 
tingut por a muntar un negoci o a emigrar a un altre país. El treball amb fusta ha marcat l’inici i la fi  de la seva vida 
laboral i, a banda d’haver-se convertit en un especialista en elaborar aquells mobles amb tall i disseny impecable 
que ara costa molt de trobar al mercat, ha traslladat la seva professió a les seves afi cions i d’una manera ben curiosa. 
Passejant per la muntanya va descobrir que les branques dels arbres que s’hi anava trobant pel camí, envoltades 
d’heura, es poden convertir en bastons que esdevenen una autèntica obra d’art. La seva col·lecció de bastons comp-
ta amb gairebé un centenar d’unitats i ara està a l’espera que tothom la pugui contemplar en una exposició.

“He arribat a arriscar el físic 
per aconseguir una branca”

D’on li ve l’afi ció a fer bastons?
Sóc molt afi cionat a la muntanya i al 
1982 vaig conèixer un veí, el senyor 
Moisés, que es dedicava a convertir 
branques en bastons. Ell va deixar de 
fer-ho i jo, mica en mica, m’hi vaig 
anar enganxant. He estat 25 anys ela-
borant els bastons, però ara ja no 
surto gaire, per motius de salut. 
Com és el procés d’elaboració?
És senzill, a la vegada que laboriós i 
de llarga durada. El bastó, de fet, és 
una branca envoltada d’heura que 
amb el pas del temps queda com-
pactada, però estic parlant d’entre sis 
i vuit anys. Jo he de fer-li el mànec i 
li passo capes de vernís.  Per obtenir 
una branca que no  es trenqui, l’he de 
recollir a l’octubre, quan cau la fulla. 
Els bastons són majoritàriament de 
cirerer d’arbost tot i que també n’he 
fet amb canyes. De tota manera, per 

agafar algunes branques he hagut 
d’endinsar-me en espais complicats i 
fi ns i tot hi he sortit amb ferides.
Té previst exposar la seva col·lecció 
en algun lloc?
A través d’un amic he pogut contac-
tar amb l’alcalde, que es va quedar 
asombrat per la quantitat de bastons 
que tinc. Estic acabant de donar-li for-
ma a un expositor per poder mostrar 
bé les vares. 
El treball amb la fusta ha marcat la 
seva vida.
De ben jove em vaig dedicar a 
l’ebenesteria, però quan vaig marxar 
a Suïssa vaig treballar en una fàbrica 
de rellotges. Però, tot i així, és curiós 
el vincle d’aquest país amb la fus-
ta, perquè moltes cases estan fetes 
d’aquest material. Quan vaig tornar a 
Montcada vaig passar per diversos 
ofi cis i cap al fi nal de la meva vida 

professional vaig muntar un negoci 
de fusteria.

Li va costar molt deixar Montcada i 
marxar a Suïssa?
Sempre dic de mi mateix que m’he 
arriscat molt en la vida. Un amic va 
marxar a Alemanya i jo vaig decidir 
imitar-lo al 1961, però quan hi vaig 
voler marxar, la frontera estava tan-
cada i em van desviar a Suïssa, amb 
un contracte de feina assignat. Hi 
vaig passar nou anys i dues de les 
meves tres fi lles van nèixer allà.

Per problemes de salut, li van reco-
menar viure en un lloc mès càlid que 
Suïssa. Si no fos per aquest motiu, 
hagués tornat mai a Montcada?
A la llarga crec que sí. És cert que 
Suïssa és un país molt avançat i 
maco i em vaig guanyar força bé la 
vida, però el caràcter dels seus habi-
tants no m’agradava i a més, la teva 
terra et tira molt.
Almenys va aprendre idiomes...
Parlo italià i alemany. Durant la meva 
estada allà vaig decidir estudiar 
aquestes llengües, sacrifi cant les 
sortides amb els meus amics. Quan 
era jove també passava moltes hores 
aprenent l’ofi ci d’ebenista, ara ja no 
es veuen nois als tallers.
Per què creu que passa això?
Quan vaig arribar a viure a Montcada, 
al 1949, la meva família i jo anàvem 
justos de diners. És en aquests mo-

ments quan espabiles i tu mateix in-
tentes resoldre les qüestiones domès-
tiques, gastant el menys possible. Els 
mobles de casa meva me’ls he fet jo i 
també he pintat les parets. Ara, com 
sembla que hi ha diners per a tot, els 
mobles es compren i, per a les parets, 
contractes un professional.  
Pràcticament tota la seva vida ha 
treballat com a autònom. Vostè és 
molt emprenador!
Sempre m’he arriscat i a nivell labo-
ral, molt. En tornar de Suïssa em van 
recomenar per treballar a Aismalibar. 
Hi vaig estar nou mesos, a la secció 
d’esmalt, però no m’anava bé per a la 
salut i tampoc no m’agradava la feina. 
Llavors vaig fer-me càrrec d’una joieria 
de la plaça de l’Església, on vaig estar 
dotze anys. Després vaig ostentar un 
celler a la Llagosta durant tres anys i 
al 1985 vaig recuperar l’ebenesteria.

“Anys enrera era molt 
habitual la presència de 
joves als tallers d’ofi cis 
tradicionals, actualment 
no s’hi veu ningú”

 SILVIA DÍAZ

Ebenista


