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El festival de fl amenc Entablaos, 
que es farà durant la primera 
quinzena de juliol a diferents 
centres cívics, i el Festival de 
clons que organitzen l’Ajunta-
ment i Cadena 100, que tindrà 
lloc al pavelló Miquel Poblet l’11 
de juliol, són dues de les propos-
tes novedoses que fa el Consistori 
per gaudir del temps d’oci durant 
l’estiu. Totes les activitats progra-
mades en les properes setmanes 
s’inclouen a la Revista de l’estiu, 
de la qual s’han distribuït 4.000 
exemplars arreu del municipi. 

El Festiclon i 
‘Entablaos’, 
propostes d’oci 
per a l’estiu

Portada de la Revista de l’estiu | SANTI ROMERO

> Esports: El Valentine de bàsquet competirà a Primera Catalana amb dos jugadors d’EBA PÀG. 26
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La càmera de laveu.cat va ser testimoni de la festa de la plantilla | RAFA JIMÉNEZ

>ESPORTS

PÀG. 24

El camp municipal de La Múnia, a 
prop de Vilafranca del Penedès, va 
ser el passat 8 de juny l’escenari de 
l’ascens de l’UE Sant Joan Atlètic a la 
Primera Regional de futbol. L’equip de 
‘Cuqui’ havia guanyat el partit d’anada 
per 1 gol a 0 i va saber defensar bé el 
resultat a la tornada, que va acabar 
amb empat a 2, amb gols d’Iván Sali-
nas i Sergio Hermoso. 

El Sant Joan 
arrodoneix una gran 
temporada amb 
l’ascens a Primera

L’Ajuntament es fi xa com 
a objectiu recuperar el Turó 
després d’inaugurar el parc 
de Can Cuiàs. PÀG. 6

El govern local negocia 
amb la Generalitat reduir la 
xifra de 2.600 habitatges 
previstos a Mas Duran. PÀG. 5

Lafarge podrà fer servir 
biomassa com a combustible
La direcció de la cimentera manifesta la voluntat de dialogar amb la Plataforma Antiincineració. PÀG. 3

RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT

Marató multitudinària de rockMarató multitudinària de rockMarató multitudinària de rockMarató multitudinària de rock
>LES 8 HORES APLEGUEN MÉS DE 4.000 PERSONES PÀG.22>LES 8 HORES APLEGUEN MÉS DE 4.000 PERSONES PÀG.22

L’actor Joan Dalmau 
donarà nom a la sala 
gran del Kursaal PÀG. 19
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Lafarge ja compta des del 6 de 
juny amb l’Autorització Ambiental 
Integrada (AAI) que li ha atorgat 
el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat per 
poder utilitzar biomassa com a 
combustible. A partir d’ara, la ci-
mentera disposa de 18 mesos per 
adequar les instal·lacions abans 
de començar a substituir el coc 
de petroli per llots de depuradora, 
restes d’esporga, marro de cafè i 
farines càrniques. Entre les actua-
cions que resten pendents hi ha les 
de col·locar un analitzador per al 
control de la qualitat de l’aire a la 
plaça Lluís Companys, instal·lar 
un captador de partícules sedi-
mentàries o pols a Can Sant Joan 
i fer un estudi del sòl i l’aigua per 
veure les variacions que es puguin 
produir en l’entorn. 
La cimentera també estarà con-
nectada en breu directament 
amb Medi Ambient i Habitat-
ge  perquè la Generalitat pugui 
comprovar les seves emissions 
en continu. Així mateix, Lafarge 
haurà de fer una intervenció al 
voltant del recinte de la fàbrica 
per reduir l’impacte visual.

Intent d’acostament. La Generali-
tat ha signat la resolució favorable 
a Lafarge malgrat les al·legacions 
presentades per la Plataforma An-
tiincineració. Tampoc no ha tingut 
en compte la moció signada per 
tots els grups municipals l’any 
1999 contra la incineració a les ci-
menteres. Conscient del malestar 

que aquesta qüestió provoca a la 
localitat, el director de la fàbrica de 
Lafarge a Montcada, Oswaldo Pe-
reda, va dir el 13 de juny en roda 
de premsa que té la intenció de 
reunir-se amb els veïns i les autori-
tats municipals per reestablir la via 
del diàleg. Així mateix, també ha 
assegurat no es farà servir biomas-
sa fi ns d’aquí a 18 mesos, tal com 
marca la Generalitat. 
Respecte les repercussions que 
pugui tenir l’ús de fangs de depu-
radora com a combustible, Pereda 
ha garantit que es tracta “d’un 
sistema segur que no signifi -
carà més emissions de gassos a 
l’atmosfera”, contràriament, ha 
assegurat que contribuirà a reduir 
les emissions de CO2 que són més 
elevades si residus com els llots es 
dipositen en abocadors. “Valorit-
zar no vol dir incinerar; quan es 
valoritza, les altes temperatures 
eliminen qualsevol resta de re-

sidu”, va explicar, tot afegint que 
“Lafarge no farà res que pugui 
perjudicar ni els seus treballa-
dors ni els veïns”.
En la seva trobada amb la premsa, 
el director va  descartar la possibi-
litat d’un futur trasllat de la planta 
amb l’argument que la cimentera 
dóna feina a 500 empleats entre 
directes i indirectes. 

Opinió del govern. Per a l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), la re-
solució de la Generalitat no canvia 
en absolut el posicionament mu-
nicipal. “Continuem demanant 
a la Generalitat que ens expliqui 
en què consisteix l’ús de biomas-
sa i quines incidències pot tenir 
en la població”. L’edil, tot i veure 
amb bons ulls l’oferta de diàleg 
manifestada per la cimentera, 
considera que aquest paper l’ha 
d’assumir la Generalitat i no pas 
l’empresa, en ser part implicada.

>Actualitat

LAFARGE

La direcció de la fàbrica assegura que es vol reunir 
amb la Plataforma i escoltar les seves demandes
La cimentera descarta un futur trasllat i vol obrir la via del diàleg amb la voluntat de demostrar que utilitzar biomassa no implicarà augmentar la contaminació

La cimentera no podrà 
utilitzar biomassa com 
a combustible fi ns 
d’aquí a 18 mesos, per 
ordre de la Generalitat

reacció

La Plataforma accepta l’oferta de diàleg però no
es mostra disposada a canviar de posicionament

La notícia que Lafarge ja ha ob-
tingut l’Autorització Ambiental per 
part de la Generalitat ha sorprès 
negativament la Plataforma An-
tiincineració. “No entenem com 
és que la Generalitat no ens ha 
informat al respecte, tot i haver-hi 
presentat al·legacions argumen-
tant que la factoria és un focus de 
contaminació que afecta la salut 
dels veïns”, ha manifestat el por-
taveu del col·lectiu i president de 
l’AV de Can Sant Joan, José Luis 
Conejero –a la fotografi a. 
La Plataforma ha acceptat la petició 
de reunió cursada per la direcció 
de la cimentera per a principi de 
juliol i no es tanca a obrir una via de 
diàleg. No obstant això, Conejero, 
ha deixat clar que el col·lectiu s’opo-
sa taxativament a l’ús de biomassa 
com a combustible. “Fa molts anys 

que els veïns 
suportem els 
perjudicis de-
rivats de la 
presència de 
la cimentera, 
la pols a les 
terrasses, el 
deteriorament dels vehicles... el 
fet que la Generalitat hagi atorgat 
l’AAI a Lafarge és una mala notícia 
per al municipi”, ha dit. 
La Plataforma, que ha organitzat 
dues manifestacions massives con-
tra la crema de residus a Lafarge 
–la primera, al gener i la segona, a 
fi nal de maig–, informarà en els pro-
pers dies de les accions que durà 
a terme i no descarta fer servir la 
via judicial en defensa de les seves 
reivindicacions, com va anunciar 
fa un mes | PA

Pilar Abián | Can Sant Joan

El director de Lafarge, Oswaldo Pereda, segon per la dreta, va convocar la premsa per explicar el posicionament de l’empresa i per mostrar les instal·lacions de la planta |  SANTI ROMERO

SILVIA DÍAZ
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>Notícies Sis blocs de la Ribera 
decideixen fer obres de  
rehabilitació. PÀG. 8

Acaba l’última fase 
d’adequació del parc de 
Can Cuiàs PÀG. 6

BALANÇ POLÍTIC

El govern considera assolits els reptes 
marcats en el primer any de mandat
L’oposició reclama més informació i la possibilitat d’incidir i participar directament en les qüestions considerades de ciutat

Un any després de les eleccions 
municipals, el govern i l’oposi-
ció han fet balanç dels últims 12 
mesos. Mentre els dos grups en 
el govern –PSC i CiU– valoren 
positivament la seva gestió i con-
sideren assolits els objectius mar-
cats, des de l’oposició es critica 
la manca d’informació respecte 
qüestions considerades de ciutat, 
la situació economica i la “inde-
fi nició” enfront reivindicacions 
com les que planteja la Platafor-
ma Antiincineració o els veïns 
de la zona 21 de Terra Nostra. 
Quant a la solidesa del pacte, les 
dues formacions en el govern 
asseguren que no hi ha fi sures 
i que és manté l’estabilitat que 
l’ha caracteritzat des que es va 
formalitzar per primera vegada, 
l’any 1999.

Pacte consolidat. “Quan es pac-
ta, es valora la transparència, 
la fi delitat i la lleialtat i això 
amb CiU sempre ho hem tin-
gut”, explica l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), tot afegint 
que amb ICV-EUiA –soci tam-
bé durant una part del mandat 

anterior– la relació es va deterio-
rar força, especialment els mesos 
previs a les eleccions. Ara, com 
a grup majoritari en l’oposició, 
els ecosocialistes consideren que 
el nou executiu no ha complert 
les promeses fetes en campanya. 
“No ha millorat les formes, 
actua amb improvisació, sen-
se planifi cació i amb desajust 
econòmic”, afi rma el seu porta-
veu, Josep M. González. El PPC 
i Esquerra també reproven la 
gestió municipal. “Un govern 
que rep crítiques constantment 
dels veïns, que es mobilitzen 
sovint, només pot merèixer un 
suspens”, declara la representant 
del grup popular, Eva García. 
Mentre que Marta Aguilar, d’Es-
querra, assenyala “la manca de 
lideratge en temes transcen-
dents per a la ciutadania, com 
ara la cimentera”. 
Des de l’oposició es considera 
que el govern no ha sabut ges-
tionar bé  les qüestions que han 
marcat la ciutat en el primer any 
de mandat i que, en la seva opi-
nió, han estat la lluita de la Pla-
taforma Antiincineració, el pla-
nejament de la zona 21 de Terra 
Nostra i la situació fi nancera de 
l’Ajuntament. 

Accions de govern. Contrària-
ment, des del PSC,  Jordi Climent 
afi rma que “la majoria d’objec-
tius marcats s’han assolit i bona 
part de les accions les hem rea-

litzat conjuntament amb la ciu-
tadania i l’oposició”. També des 
de CiU la valoració del primer 
any de mandat és positiva, tot i 
que el portaveu de la coalició, 
Joan Carles Paredes, opina que 
encara és d’hora per fer un anàlisi 
en profunditat. No obstant això, 
ha destacat “la bona entesa i co-
ordinació en el sí de l’equip de 
govern”. Malgrat la desfavorable 
conjuntura econòmica, Paredes 
confi a que no afectarà els projec-
tes que hi ha en marxa o d’altres 
de futur, com ara la remodelació 
del carrer Major.
Quant a les actuacions fetes du-
rant el primer any de mandat, el 

govern destaca la propera inau-
guració del Kursaal, la signatura 
del conveni per al soterrament 
total, la posada en marxa de l’Or-
denança de Convivència Ciuta-
dana, la creació de la Comissió 
Estratègica de la unitat d’actuació 
número 2 de la zona 21, l’aprova-
ció dels projectes de dues noves 
escoles bressol públiques, la in-
corporació de més especialistes als 
CAP, la creació d’una nova aula 
de P3 al CEIP Mitja Costa, la po-
tenciació del comerç de proximi-
tat amb la suspensió de llicències 
al centre i la cessió de terrenys per 
construir el nou l’IES Montserrat 
Miró, entre d’altres.

L’alcalde afi rma que 
el pacte del PSC amb 
CiU és sòlid i estable 
perquè està basat en 
la fi delitat i la lleialtat

Pilar Abián | Redacció

Amb aquesta encaixada de mans Arrizabalaga i Maresma van rubricar el pacte fa un any |  ARXIU
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La sala del Contenciós Adminis-
tratiu nº3 de Barcelona ha dictat 
una resolució contrària a la fi gura 
de planejament feta servir per la 
Conselleria de Política Territo-
rial en la modifi cació puntual del 
PGM de la Zona 21 de Terra 
Nostra. La sentència dóna respos-
ta al recurs presentat per la immo-
biliària Promodad SA al març del 
2004 en considerar excessives les 
càrregues que havia de pagar per 
l’urbanització de les seves fi nques 
ubicades a la unitat d’actuació 
nº4. Segons assenyala la resolu-
ció, hi ha hagut una ordenació 
desigual respecte la resta d’unitats 
d’actuació del sector i s’ha vulne-
rat el principi de justa distribució 
de benefi cis i càrregues.

Reaccions. L’AV de la zona 21 
considera que aquesta sentèn-
cia “declara nul tot el plane-
jament del sector” i que, per 
tant, s’haurien de paralitzar les 
obres que la promotora Her-
cesa està duent a terme a la 
unitat d’actuació número 1. 
L’Ajuntament, però, entén que la 
resolució només afecta les unitats 
d’actuació 2, 3 i 4 i que el que s’ha  
de fer és modifi car-ne el planeja-
ment per reequilibrar els benefi cis 
i les càrregues. “Aquest canvi és 
compatible amb els objectius 
marcats per la comissió de se-
guiment de la Unitat d’Actuació 
número 2 i pot ajudar a reduir 
les expropiacions i les càrregues 
establertes inicialment”, ha dit el 
president de l’Àrea de Política Te-
rritorial, Jordi Climent (PSC).

Sentència 
contrària 
al planejament 
de la Zona 21 
Pilar Abián | Redacció
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC

L’Ajuntament vol reduir el sostre 
edifi cable a l’ARE de Mas Duran 
El govern local considera excessiva la xifra que ha previst la Generalitat de 2.600 habitatges, dels quals la meitat seran protegits

L’Ajuntament negocia amb la 
Generalitat una reducció del sos-
tre d’edifi cabilitat a l’ARE (Àrea 
Residencial Estratègica) prevista 
a Mas Duran en el marc del Pla 
Nacional d’Habitatge. El govern 
autonòmic aposta per construir 
2.600 immobles en el sector, dels 
quals la meitat seran protegits, 
però el Consistori considera que 
la xifra és excessiva. L’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), ha 
dit que l’Ajuntament aposta 
per baixar aquests paràmetres i 
aprovar un ARE que crei trama 
urbana entre Mas Duran i Can 
Pomada preservant el territori.

Negociacions. Va ser al mes de 
febrer quan la Generalitat va 
anunciar la creació de 100 àrees 
residencials estratègiques (ARE) 
a tot Catalunya per posar en el 
mercat per la via ràpida més de 
91.000 habitatges, sent la meitat 
de protecció ofi cial. En el llistat 
del territori seleccionat apareixia 
Mas Duran, amb 40 hectàrees 
de superfície. 
Tres mesos després, les negocia-
cions entre el Consistori i la Ge-
neralitat per desenvolupar l’ARE 
estan força avançades tot i que 
encara queden aspectes per defi -
nir. “El que tenim clar és que 
volem concentrar totes les zo-

nes 21 –pendents de desenvo-
lupament– en una franja que 
crei trama urbana entre Mas 
Duran i Can Pomada”, ha dit 
l’alcalde tot afegint que “una de 
les prioritats del govern local 
és promoure habitatges prote-
gits”. Per a l’edil, però, la xifra 
total de 2.600 immobles “és ex-
cessiva i s’ha de reduir”.
El govern municipal ja ha pre-
sentat a l’oposició un avenç de la 
proposta d’ARE que l’Ajuntament 

està negociant amb la Generalitat 
i que en els propers dies també 
donarà a conèixer als membres 
de la Comissió de seguiment del 
Pla Estratègic. L’alcalde creu que 
després de l’estiu el projecte ja es 
podrà presentar a la ciutadania. 

Característiques. Entre d’altres 
particularitats, les ARE disse nya-
des pel Departament de Me di 
Ambient i Habitatge tindran una 
densitat màxima de 50 immo-

bles per hectàrea, es dotaran dels 
equipaments i serveis necessaris 
i es desenvoluparan de manera 
integrada amb la trama urbana 
existent o prevista. Atès que la 
voluntat del govern és afavorir 
la construcció d’habitatge prote-
git a preu assequible, els tràmits 
urbanístics per desenvolupar les 
ARE s’acceleraran perquè, des 
que es comenci una promoció 
fi ns que s’acabi, passin com a 
molt cinc anys.

Pilar Abián | Redacció

L’objectiu del govern local és aprofi tar l’ARE per crear una trama urbana entre Mas Duran i Can Pomada preservant el territori | SANTI ROMERO

Els veïns de Can 
Pomada poden 
fer aportacions 
sobre el futur de 
la urbanització
Pilar Abián | Redacció

L’avanç de modifi cació  puntual 
del PGM en el sector de Can Po-
mada, a Mas Rampinyo, estarà 
exposat al públic fi ns al 30 de se-
tembre perquè els veïns puguin 
fer les seves aportacions. El do-
cument es va aprovar en l’última 
sessió plenària amb els vots a fa-
vor de tots els grups municipals i 
l’abstenció d’Esquerra. 
Can Pomada es troba ubicada al 
Pla de Reixac, al costat de Mas Du-
ran. Fa anys que l’Ajuntament i els 
veïns estan negociant la urbanitza-
ció del sector, tot i que el projecte 
s’ha endarrerit més del previst pels 
elevats costos que implica, bona 
part dels quals han d’assumir els 
propietaris. “Aquesta situació es 
pot desencallar aprofi tant el des-
envolupament de l’ARE, l’Àrea 
Estratègica Residencial”, ha expli-
cat el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
La proposta del Consistori és que 
els nou habitatges creïn trama ur-
bana amb Can Pomada per tal que 
la urbanització no quedi aïllada.

Entrada a Can Pomada | SANTI ROMERO
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PARC DE CAN CUIÀS

Recuperar el Turó, nou repte per al 
municipi i el Consorci de Collserola
L’espai que s’ha restaurat a Can Cuiàs consta de 22 hectàrees i inclou un passeig, dues zones de picnic i el mirador de l’estrella

Integrar el Turó de Montcada 
en el Parc de Collserola i eli-
minar els horts il·legals que hi 
ha a la vessant de la muntanya 
que connecta amb Can Cuiàs és 
l’objectiu comú de l’Ajuntament i 
del Consorci que gestiona aquest 
espai natural.  Així es va posar 
de manifest el 14 de juny, durant 
la inauguració de la cinquena i 
última fase de l’adequació del 
parc de Can Cuiàs, la que envol-
ta el mirador de l’estrella i a prop 
d’on s’ha fet un nou accés en di-
recció a Terra Nostra, a l’entrada 
del qual s’ha instal·lat una origi-
nal escultura feta amb barres de 
colors. 
El projecte, iniciat al 1998, ha cos-
tat més de 370.000 euros que han 
sufragat a parts iguals el Consorci 
de Collserola i l’Ajuntament i s’ha 
fet amb materials que no reque-
reixen un gran manteniment.

Actuació. Durant aquests 10 anys 
s’han rehabilitat un total de 22 
hectàrees amb la creació d’un gran 
passeig natural amb dues zones 
de picnic que culmina en el mira-
dor de l’estrella, des d’on es té la 
visió de l’entrada a Barcelona des 
de la C-58 i la nacional 150. La 
vista, però, no és gaire atractiva. 
Tot i trobar la vessant del Turó de 
Montcada més agradable, la que 

no està excavada per la cimen-
tera, part de la muntanya està 
ocupada per horts i barraques. 
“Aquesta visió és la que volem 
fer desaparèixer una vegada el 
Turó sigui ofi cialment inclós en 
el Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) del Parc de Collsero-
la”, va dir l’alcalde de Sant Just 
Desvern i president del Consorci, 
Josep Perpinyà (PSC), durant la 
jornada inaugural.
Necessàriament, el pla de recupe-
ració la muntanya ha d’incloure 
la seva  connexió amb el parc de 
Can Cuiàs, retornant-li l’aspecte 
que en origen tenia aquest espai 
natural abans que en la dècada 

dels seixanta es fessin les barreres 
artifi cials que avui dia el separan, 
l’autopista i la N-150. “Esperem 
que el projecte de crear un carril 

bus a la C-58 ajudi a la construc-
ció d’un pas per als vianants”, va 
afegir l’alcalde montcadenc, César 
Arrizabalaga (PSC).

Pilar Abián | Can Cuiàs

Un grup de veïns pel camí del passeig que fa un recorregut pel tot el parc i que arriba fi ns al mirador de l’estrella | FOTOS: PILAR ABIÁN

En venda. Plaça de pàrquing al carrer Clavell 
per a vehicle mitjà. Preu: 19.260 euros. Tels 
935 644 610/687 900 048.
Venc. Llicència de taxi. Dia de festa dilluns. 
Preu: 165.000 euros. Tel. 628 123 197.
Se vende o se alquila. Plaza de párquing 
doble en c. Pascual. Tlf. 627 942 454.
Es lloga o es ven. Plaça de pàrquing al carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tlf. 620 992 410.
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. Tel. 935 641 703. 

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Les autoritats apunten des del mirador el pròxim objectiu a assolir, la recuperació del Turó

Evitar la proliferació del mosquit 
tigre és l’objectiu de la campanya 
anual que ha engegat el Servei de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
per demanar la col·laboració ciu-
tadana que inclou recomanacions 
per impedir la seva posta d’ous i 
el creixement de les larves aquàti-
ques, així com evitar les seves pi-
cades, o bé, com curar-les. 
Entre els consells difosos hi ha 
evitar les acumulacions d’aigua 
en zones de drenatge, buidar dos 
cops per setmana o tapar amb tela 
mosquitera espessa els safareigs i 
les basses petites; emprar algun ti-
pus de repel·lent i en el cas de patir 
alguna picada, rentar i, desinfectar 
bé la ferida i, si s’escau, consultar 
el metge | SD

Campanya per 
evitar l’extensió 
del mosquit tigre

El Servei de Medi Ambient or-
ganitza el 5 de juliol un nou curs 
per fer compostatge casolà als 
domicilis. La sessió tindrà lloc a 
la Casa de les Aigües (11h) i la 
impartiran l’Equip Verd i tècnics 
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), que mostraran als 
interessats el procés d’elaboració 
de l’adob i els facilitaran un com-
postador de jardí. Les places 
són limitades i el lliurament dels 
compostadors es farà per rigo-
rós ordre d’arribada, fi ns al fi nal 
d’existències. La inscripció es pot 
fer al telèfon 935 726 017 o bé a 
l’adreça electrònica equipverd@
montcada.org | SD 

Curs per fer 
compost a casa
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Continua el soterrament
de les torres d’alta tensió 

L’Ajuntament ha culminat el pro-
cés de soterrament de torres d’alta 
tensió amb motiu de les obres de 
la C-17, eliminant-ne una situada 
a prop de l’estadi de futbol de 
la Ferreria. Aquests treballs són 
necessaris per poder executar les 
obres al tram del vial que passa 
pel Pla d’en Coll i Mas Rampinyo 
i també les de millora de l’enllaç 
d’aquesta carretera amb la N-150. 
Fa uns anys el Consistori va es-
tablir un conveni amb Fecsa per 
eliminar paulatinament les torres 
d’alta tensió del municipi, que com-
porten un notable impacte visual.

Fora dues més. D’altra banda, 
Fecsa ha eliminat dues torres d’alta 
tensió situades al parc Salvador 
Allende (Montcada Nova) que 
corres ponien a la xarxa elèctrica 
de Mas Duran, que s’ha soterrat 
totalment. “Culminem així la 
renovació del subministrament 
de la xarxa de llum a aquesta 
zona”, ha explicat el regidor de 
Serveis Municipals, Sergio Her-
moso (PSC). El Consistori ha 

anunciat que la propera actuació 
es farà a la Ribera. A fi nal de 
març, Serveis Municipals ja va 
eliminar-ne les que hi havia a la 
llera del riu Besòs, així com una 
altra a la Font del Tort. 
Hermoso també ha explicat que la 
brigada està col·locant una barana 
elaborada artesanalment –dissen-
yada pel manyà– just davant del 
parc Salvador Allende. La tanca, 
que envoltarà la zona de lleure da-
vant La Salle, tindrà uns 50 metres 
de longitud i l’escut municipal i les 
sigles MiR gravades.

Fecsa ha eliminat les instal·lacions de la Ferreria i Montcada Nova

SERVEIS MUNICIPALS

Una de les torres eliminades |  JOSE M. RUBIO

Silvia Díaz | Redacció

Balmón coneix 
els projectes de 
futur de la ciutat
Silvia Díaz | Montcada

El vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i alcalde de Cor-
nellà, Antonio Balmón (PSC), 
va conèixer el 17 de juny, en una 
visita a l’Ajuntament, els principals 
projectes de ciutat. L’edil, que es 
va reu nir amb l’alcalde i altres re-
gidors, va confi rmar que l’AMB 
fi nançarà algunes actuacions al mu-
nicipi durant els pròxims anys, com 
la remodelació del carrer Major. 
“Durant els proper quatrienni 
continuarà la transformació 
i millora de Montcada”, va in-
dicar Balmón. L’ampliació del 
pavelló Miquel Poblet i la possibi-
litat que l’Impsòl –que depèn de 
l’AMB– faci pisos protegits a la 
futura Àrea Residencial Estratègi-
ca de Mas Duran van ser altres 
temes de la reunió.

Balmón, a la sala de govern local | SILVIA DÍAZ
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Sis comunitats del barri han decidit 
fer obres per rehabilitar els immobles
Una trentena de famílies ha sol·licitat els ajuts per a la remodelació que atorga l’Ajuntament

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

Tres comunitats de propietaris del 
carrer de la Conca han acordat 
rehabilitar l’edifi ci i instal·lar-hi 
ascensor i una altra, de la ma-
teixa via, només remodelarà els 
elements comuns. Aquests quatre 
immobles han decidit dur a terme 
l’actuació durant la convocatòria 
2008 dels ajuts que atorga la Gene-
ralitat i s’afegeixen a les altres dues 
comunitats del barri –situades a la 
plaça de la Ribera i al carrer de les 
Aigües– que van decidir el mateix 
al 2007. 

Costos. Els propietaris hauran de 
sufragar el 30% del cost de les 
obres, ja que el 70% restant l’apor-
ten la Generalitat –amb els ajuts de 
la Llei de barris i del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge– i 
l’Ajuntament. Per col·laborar amb 
les famílies que tinguin difi cultats 
per pagar la seva quota correspo-
nent, el Consistori atorga ajuts 
complementaris i al tancament del 
termini de sol·licituds, una trentena 
de famílies va demanar les subven-

cions, la documentació de les quals 
està a hores d’ara en fase d’estudi.
“Per a l’Ajuntament seria una 
satisfacció que es rehabilités la 
majoria d’edifi cis perquè ara, 
amb la Llei de barris, es donen 
unes bones condicions per fer-ho, 
però la decisió l’han de prendre 
els propietaris”, ha manifestat el 
regidor responsable del Pla Inte-
gral, Carles Guijarro (PSC). 
El Centre Cívic del barri acull una 
ofi cina sobre la rehabilitació de 
béns comuns i col·locació d’ascen-
sors que funciona des del novem-

bre del 2007 i durant aquest temps 
ha fet 11 reunions amb comunitats 
que s’han interessat per la remode-
lació. En aquest espai s’informa 
els interessats de les condicions 
de la rehabilitació, la documenta-
ció a aportar i d’algunes empreses 
que treballen en aquest àmbit. “No 
obliguem ningú a treballar amb 
cap empresa, només orientem, 
els veïns poden buscar i escollir 
qui vulguin”, ha dit Guijarro. 
Altres cinc comunitats probable-
ment s’afegiran a la convocatòria 
dels ajuts del 2009.

Silvia Díaz | La Ribera

La majoria de propietaris que han decidit fer obres viu al carrer de la Conca |  SILVIA DÍAZ

08

en 2 minuts...

> Efectes de la vaga de transportistes
El municipi no va ser aliè a la vaga de transportistes viscuda entre el 8 
i el 15 de juny. Les gasolineres i els supermercats es van buidar durant 
aquests dies per manca de subministrament, especialment de produc-
tes frescos. La manca de combustible va aturar també la indústria. El 
cas més sonat va ser el de Nissan (Pla d’en Coll), que fi ns i tot va anun-
ciar un possible expedient de regulació de feina. A l’autopista C-58 (a la 
imatge), es van viure algunes escenes de la protesta  | SD

> Laura Campos, a la direcció comarcal d’ICV
Laura Campos, regidora d’ICV-EUiA a Montcada, va ser elegida el 7 de 
juny nova responsable de moviments socials d’ICV al Vallès Occidental. 
L’edil ha entrat a formar part de la direcció comarcal dels ecosocialistes 
després de l’assemblea que es va fer a Sant Cugat, on també es va 
aprovar que quatre militants montcadencs de la formació siguin mem-
bres de la comissió política comarcal: els exregidors Francisco Márquez 
i Ramon Sánchez i Ramon Contijoch i Alejandra Hernández | LG

> Homenatge a l’exregidor Alfonso Montoro
Familiars i amics de l’exregidor, Alfonso Montoro –mort al maig per 
malaltia– estan preparant un homenatge per al proper 30 de juny 
(19.30h) a l’Auditori en record de qui va ser el primer secretari de 
l’agrupació local del PSC i portaveu del grup municipal des del primer 
mandat dels ajuntaments democràtics, al 1979, fi ns al 1997. A l’acte 
està previst els parlaments de l’alcalde, exregidors i familiars | SD 

SANTI ROMERO
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L’Espai Cultural Kursaal esdevin-
drà el centre neuràlgic de l’activitat 
cultural i social de Can Sant Joan 
a partir del 24 de juny, dia que 
obre portes. L’equipament, un 
edifi ci polivalent i multifuncional, 
és el resultat de la remodelació de 
l’emblemàtic cinema del barri que 
es va inaugurar als anys 60 i va 
deixar de funcionar als 80. “El Kur-
saal és un edifi ci únic a la ciutat 
i esperem que en gaudeixi tota 
la població”, ha destacat l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC).  
El programa d’actes de la inaugu-
ració començarà a les 11h amb un 
taller d’animació i a les 12h es faran 
els parlaments ofi cials. A continua-
ció, hi haurà visites guiades per 
tot l’equipament i a la tarda tindrà 
lloc un espectacle teatral, a les 20h 
(veure pàgina 2).

Participació ciutadana. El centre 
també és fruit d’una vella reivin-
dicació del veïnat de Can Sant 
Joan, que ha demanat durant anys 
comptar amb un espai de referèn-
cia i, més recentment, on es pu-
guin recuperar activitats com ara 
els tallers i els cursos que des de 
la reconversió del Casal Balsalo-
bre en el nou Centre de Formació 
d’Adults (2005) no s’imparteixen al 
barri. “És un edifi ci llargament 
reivindicat i ara esperem que  
des de l’Ajuntament s’incentivi 
la participació ciutadana i tam-
bé que els veïns el facin servir”, 

ha explicat el president de l’AV de 
Can Sant Joan, José Luis Coneje-
ro. Algunes entitats han mostrat 
la seva voluntat de tenir un espai  
al Kursaal, com el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció, 
Cemoriba, Creu Roja, Escènica 
Jym’s, Pakistan Cultural i Africo-
les. El centre, que facilitarà bústies 
i mobiliari a les associacions, no 
substitueix l’Hotel d’entitats, que 
funcionarà com fi ns ara, i la seu de 
l’AV també continuarà a la plaça 
del Bosc.

El centre. El Kursaal compta amb 
un total de 3.600 m2 distribuïts en 
tres plantes. A la planta baixa hi ha 
un dels espais més signifi catius del 
centre, la sala Joan Dalmau (més 
informació a la pàgina 19). Tam-
bé hi ha la recepció, un punt de 
trobada i una sala d’exposicions. 
La primera planta l’ocupen els 
espais destinats als cursos i ta-
llers –que s’impartiran en sales 
d’informàtica, plàstica i expressió 
corporal– i les entitats, que dispo-
saran de sis espais, a més de dues 
sales de reunions. 
A la segona planta s’hi ha instal·lat 
la unitat de Serveis Socials, que es 
va posar en marxa el 9 de juny, 
i els despatxos de la direcció. La 
part alta de l’edifi ci és una àmplia 
terrassa. “Confi em que el Kur-
saal sigui el motor de la dina-
mització del barri, tant per als 
veïns com per als tècnics, que 
disposaran de les eines neces-
sàries per oferir serveis a la ciu-
tadania” ha explicat la presidenta 
de l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC). 
El centre estarà a ple rendiment 
després de l’estiu, quan comenci 
la programació d’espectacles i els 
cursos i tallers, que gestionarà la 
Regidoria de Cultura. 

>Societat La CAL celebra el seu 
primer aniversari a 
Montcada. PÀG. 15

ESTRENA DEL KURSAAL A CAN SANT JOAN

El centre serà l’eix 
de la vida social 
i cultural del barri
La inauguració tindrà lloc el 24 de juny, a partir de les 11h

Es redueix la demanda de 
places d’escola bressol 
pública o concertada. PÀG. 12

Silvia Díaz | Can Sant Joan

L’edifi ci té 3.600 m2 
distribuïts en tres 
plantes que acullen 
despatxos i sales de 
diversos àmbits

La façana del Kursaal presenta un aspecte modern i renovat. L’entrada al recinte està situada al número 37 del carrer Masia | SANTI ROMERO

Una de les sales d’informàtica | PILAR ABIÁN Reunió del personal de Serveis Socials, que hi treballa des del 9 de juny | SANTI ROMERO

l’apunt

La direcció de l’assistència primà-
ria de Montcada ha anunciat que 
el nou centre mèdic municipal de 
Can Sant Joan entrarà en funciona-
ment a fi nal de mes, un cop s’hagin 
resolt els problemes de cobertura 
telefònica que té el nou espai –si-
tuat al carrer Turó, 40, en un edifi ci 
annexe al Kursaal– que van impe-
dir posar-lo en marxa el 9 de juny. 
Fins que no se solucioni l’incident 
i els professionals tinguin accés a 
les bases de dades dels usuaris, 
els 1.300 pacients que són atesos 
a Can Sant Joan s’han de despla-
çar al CAP del centre | SD L’alcalde i el director de l’assistència primària, Miquel Barbany, en una visita al centre |  P. ABIÁN

Un incident informàtic impedeix obrir el centre mèdic en la data prevista

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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Adimir fa balanç de 
la tasca integradora 
que duu a terme
L’entitat presenta un video explicatiu sobre els seus projectes

DISCAPACITATS

“Integrar és respectar i norma-
litzar és igualtat”, aquest és el 
lema que Adimir –l’Associació 
de discapacitats físics, psíquics 
i sensorials de Montcada– vol 
transmetre a la societat per cons-
cienciar-la sobre els benefi cis que 
implica educar en la diferència. 
L’entitat, que acaba de complir 
vuit anys i que es troba en el seu 
moment més àlgid gràcies a la 
incorporació de membres de la 
Comissió de Necessitats Educa-
tives Especials (CNEE), va pre-
sentar el 17 de juny a la Casa de 
la Vila els projectes que ha dut a 
terme durant l’any. 

Històries humanes. Totes les ini-
ciatives apareixen refl ectides en 
un emotiu video que mostra, a 
través d’històries personals, la 
tasca que Adimir desenvolupa 
en diferents àmbits: a escoles 

del municipi, a equipaments pú-
blics com Montcada Aqua, amb 
la col·laboració d’entitats com 
l’Esplai Sesa i en l’àmbit laboral, 
entre d’altres. 
“La nostra intenció era mos-
trar al municipi la tasca que 
fem amb un objectiu conscien-
ciador i sensibilitzador, per tal 
d’aconseguir més implicació 
tant de les administarcions 
com de la ciutadania, en ge-
neral”, va explicar Carolina 
Ibàñez, membre d’Adimir. El 
cert és que l’efecte es va acon-
seguir ja que la regidora M. Te-
resa Gallego (PSC), en nom del 
govern local, va felicitar l’entitat 
per la tasca feta i va manifestar 
la predisposició de l’Ajuntament 
a seguir col·laborant amb ella en 
tot el que sigui possible.
A més de presentar el video, 
l’entitat va aprofi tar l’acte que va 
omplir de gom a gom la sala ins-

titucional de la Casa de la Vila, 
per lliurar el primer premi de 
recerca convocat per l’associació 
amb el patrocini de l’empresa 
Valentine. El guardó, dotat amb 
1.000 euros en material informà-
tic per al guanyador i pel centre 
on estudia, el va obtenir l’alum-
na de l’IES La Ribera Lorena 
Beteta amb un treball sobre les 
discapacitats sensorials. 
Fins al 29 de juny la sala d’expo-
sicions de la Casa de la Vila mos-
trarà els treballs que han fet els 
escolars que han participat en el 
projecte de contes fets per Adimir.

Pilar Abián | Montcada

Adimir va agrair la seva col·laboració a les escoles que han participat en el projecte de contes didàctics fets per l’entitat | FOTO: PILAR ABIÁN

Lorena Beteta, al centre de la imatge, recollint el premi de recerca que patrocina Valentine
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L’Escola Bressol pública Mitja Costa va celebrar a l’abril el seu primer aniversari | ARXIU/SILVIA DÍAZ

> Reconeixement als col·laboradors del ‘Calaix de records’
SILVIA DÍAZ

L’Ajuntament va homenatjar el 16 de juny la vintena de col·laboradors que ha participat a la vuitena edició de l’activitat Calaix de 
records, una iniciativa de la Regidoria d’Educació que té com a objectiu promoure un intercanvi intergeneracional entre infants 
i gent gran. Els col·laboradors pertanyen als dos casals de Montcada –La Mina i el del parc Salvador Allende– i els nens i nenes 
que hi han participat són dels col·legis Font Freda, El Turó, El Viver, La Salle i Sagrat Cor. “Els intercanvis entre adults i infants els 
hem incorporat al PEC, perquè considerem que la gent gran ha viscut experiències de les quals els escolars poden aprendre 
molt”, va explicar la regidora responsable del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), M. Teresa Gallego (PSC) | SD

Es redueix el nombre de famílies 
que es queda sense plaça al municipi
Una quarantena d’infants no ha pogut fer la preinscripció als centres públics i concertats

ESCOLES BRESSOL

L’Escola d’Adults obre 
el període de preinscripció
El centre ofereix una desena de cursos per a l’any vinent

L’Escola d’Adults, ubicada al ca-
rrer Reixagó 5, al casal Ramon 
Balsalobre de Can Sant Joan, ja 
ha obert el període de preinscrip-
cions per al curs vinent fi ns al 27 
de juny. El 9 de juliol es publi-
caran les llistes d’admesos i la 
matrícula s’haurà de formalitzar 
entre el 2 i el 8 de setembre.  
El centre de formació ofereix el 
graduat en Educació Secundària; 
la preparació a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mit-

jà i superior; cursos d’iniciació 
i  de perfeccionament  d’anglès; 
cursos d’iniciació i de perfeccio-
nament d’informàtica; alfabetit-
zació; perfeccionament de la lec-
to-escriptura; cursos d’acolliment 
lingüístic  per  a nouvinguts, i 
cur   sos de llengua catalana dels 
nivells inicial i Basic. 
L’horari d’atenció al públic és de 
9.30 a 13h i de 15.30 a 20h. Les 
persones interessades a obtenir 
més informació poden trucar al 
telèfon 935 643 001.

Pilar Abián | Redacció

Més de 40 famílies s’han quedat 
sense plaça d’escola bressol públi-
ca o concertada al municipi, tot i 
així la xifra s’ha reduit a la mei-
tat, segons dades de la Regidoria 
d’Educació, ja que l’any passat 
va ser de 80. “La natalitat s’ha 
estancat al municipi i, malgrat 
que algunes famílies s’han que-
dat sense, la demanda de places 
ha disminuït força respecte altres 
anys”, ha explicat la responsable del 
Departament, Ana Rivas (PSC). 
A l’àmbit privat, els dos centres de 
Montcada, Xics La Salle i Disney, 

també han ocupat totes les seves 
places. Per barris, la demanda a 
Can Cuiàs ha quedat coberta, però 
no és el cas de Montcada Centre, 
Montcada Nova o Terra Nostra, 
on han quedat força famílies fora, 
30 amb fi lls d’1 a 2 anys i 17 en 
la franja de 2 a 3 any. Han quedat 
lliures dues vacants de lactants a 
l’escola Les Tres Bessones. 

Alternatives. “Una solució cara 
als curs 2009-2010 per al cen-
tre serà la nova escola bressol 
de Can Casamada”, ha explicat 
Rivas. L’equipament acollirà les 

41 places de la llar d’infants de 
la plaça Lluís Companys i altres 
33 més. 
El centre que l’any vinent dispo-
sarà de més oferta és el del Camí 
de la Font Freda, que passarà de les 
41 places actuals a 74. L’ampliació, 
però, no s’ha ofertat aquest curs 
perquè s’ha de rehabilitar l’actual 
edifi ci, les obres del qual comença-
ran quan fi nalitzi el curs. Educació 
posarà les noves places a disposició 
de les famílies en funció de quan 
acabin les obres. Les previsions 
municipals són que els treballs du-
rin entre 4 i 6 mesos.

Silvia Díaz | Redacció
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L’Índia i Jamaica estaran presents 
aquest any a la Mostra de Turisme
La iniciativa de la Regidoria d’Infància i Joventut tindrà lloc del 21 de juny al 25 de juliol

ACTIVITATS JUVENILS

La Mostra de Turisme que or-
ganitza la Regidoria d’Infància i 
Joventut traslladarà els visitants 
als exòtics racons de l’Índia, a la 
fi losofi a rastafari dels jamaicans o 
bé a espais més propers però no 
per això menys interessants com el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
El saló funcionarà enguany del 21 
de juny al 25 de juliol a l’Espai Jove 
Can Tauler. 
L’acte d’inauguració consisteix en 
un cap de setmana a Vallgorguina 
per fer Paintball, els dies 21 i 22. La 

Mostra inclou el servei Info Viat-
ge, durant el qual, cada dimarts el 
Punt d’Informació Juvenil A prop 
proposarà una sessió informativa 
sobre temes d’interès com els vols 
de baix cost, salut i viatges, interrail 
o com fer el carnet d’alberguista.

Programa. El 27 i 28 de juny tin-
dran lloc dues activitats dedicades 
a Jamaica a Can Tauler, amb músi-
ca reggae, un taller d’elaboració de 
rastes, un tastet de cuina, la projec-
ció d’un vídeo sobre Bob Marley 
i un concert a càrrec dels canaris 

Dr. Wanche i Awanyer Sound. El 
4 i 5 de juliol, la temàtica girarà 
al voltant de l’Índia, amb tallers 
d’henna, mandales i ioga, de cuina 
i també la projecció del fi lm Agua. 
La Mostra es completa amb tallers 
de còmic, graffi ti i música hip-hop 
(18 de juliol), activitats de rol i con-
certs de punk, rock i ska (19 de 
juliol) i diverses exposicions foto-
gràfi ques de diferents racons del 
món. La cloenda de la Mostra 
tindrà lloc el 25 de juliol (20h), 
amb un concert dels grups Elmo 
Sedean i La Bronka.

Silvia Díaz | Redacció

El Centre Cívic 
Can Cuiàs torna 
a oferir els 
ludojocs d’estiu

A partir de l’1 de juliol, el Cen-
tre Cívic Can Cuiàs (Geranis sn) 
ofereix els ludojocs, un progra-
ma d’activitats que pretén omplir 
les hores de lleure dels més petits 
una vegada ha acabat el curs es-
colar. Les activitats consisteixen 
en jocs tradicionals, manualitats, 
sortides i fi ns i tot una gimcana. 
Els ludojocs es faran els dimarts 
1, 8, 15 i 22 i els dijous 3, 10, 
17 i 24 de juliol i l’horari serà de 
17.30 a 19.30h. 

Can Sant Joan. D’altra banda, tor-
na el Casal Infantil d’estiu de Can 
Sant Joan. La primera activitat 
serà un concurs de pastissos d’ar-
reu del món, el 4 de juliol, a les 
17.30h, al carrer Reixagó. Aquest 
Casal inclourà també un concurs 
de ball i dansa (11 de juliol) i una 
festa de cloenda (31 de juliol). 
Les activitats són gratuïtes però 
cal fer inscripció prèvia al telèfon 
627 935 136.

Silvia Díaz | Redacció

Tallers infantils a Can Cuiàs | ARXIU/CRISTINA GARRE

> Bona participació a la primera gimcana de Montcada Ràdio
Una trentena de persones va participar el 14 de juny a la primera edició de la gimcana popular de Montcada Ràdio, organitza-
da pel grup Get Back i l’emissora, amb el suport de l’Esplai Sesa. El grup format per Tere Alcón, Montse Pérez i Ferran Rivero 
va endur-se el primer premi, que consistia en un cap de setmana a Mallorca. Olga Acosta, Ana Pastor, Elena Valero i Laura 
Salas van acabar segones i viatjaran a Andorra, mentre que el grup dels Increíbles va aconseguir un sopar al restaurant Sant 
Lluc. Els participants van completar un total de sis proves utilitzant les cançons dels Beatles com a fi l conductor | SD

Montcada Ràdio 
celebra a Cactus 
la cloenda de la 
temporada

Montcada Ràdio (104.6fm i mont-
cadaradio.com) celebra el 27 de 
juny la fi  de la temporada 2007-08 
amb una festa a Cactus Discoteca 
(Major, 100), a partir de les 23h, 
que comptarà amb la col·laboració 
del grup Get Back, que s’encarre-
garà de punxar els èxits musicals 
de les darreres quatre dècades. La 
festa és oberta a tothom.
La programació regular de la 
ràdio fi nalitza el 21 de juny i a 
partir del 23 s’engegarà la d’es-
tiu, que es caracteritzarà per una 
major presència dels espais mu-
sicals. L’informatiu Montcada 
Notícies (de dilluns a divendres 
a les 13 i les 19h) es farà, en for-
mat reduït, fi ns al 25 de juliol, i es 
mantindran els butlletins horaris.

Nova temporada. Durant el mes 
de juliol, les persones interessa-
des a col·laborar amb l’emissora 
la pròxima temporada podran 
enviar les seves propostes. “Sem-
pre som receptius a noves ide-
es, tot i que ja comptem amb 
una programació molt conso-
lidada”, ha explicat el director 
de Montcada Ràdio, Lluís Mal-
donado, qui ha agraït la tasca de 
la quarantena de col·laboradors 
que aquesta temporada ha fet 
possible més de 30 programes. 
Aquests espais, que s’emeten en 
la franja horària vespre-nit, pre-
senten un gran varietat d’estils, 
com musicals, informatius i d’en-
treteniment. 

Silvia Díaz | Redacció

TERE AMICE
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en 2 minuts...

Montse Delgà, infermera del CAP de la plaça Lluís Companys, oferirà el 
26 de juny al Centre Cívic La Ribera (Llevant, 10), a les 10h, un taller 
gratuït sobre salut infantil. L’activitat pretén ser un espai informatiu i d’in-
tercanvi d’experiències respecte a la cura dels nadons en els seus primers 
mesos de vida. El Centre Cívic oferirà un servei de ludoteca per als pares 
i mares que hagin d’anar acompanyats dels seus fi lls | SD

> Taller sobre salut i alimentació dels nadons

La metgessa de família Anna Ananya, titular del centre mèdic municipal 
de Can Sant Joan, oferirà l’1 de juliol una xerrada sobre les causes i el 
tractament de la disfunció de la pròstata i la incontinència urinària al Ca-
sal de la Gent Gran Casa de la Mina, a les 18h | SD

> Xerrada sobre la incontinència urinària

Una alimentació equilibrada i l’exercici físic són dos conceptes claus per 
tenir una vida saludable. Aquest és el missatge que es va transmetre 
des de la Regidoria 
de Salut Pública i 
Consum, amb la 
col·laboració de 
la Diputació, del 
9 al 15 de juny 
en el decurs d’un 
conjunt d’activitats 
fetes als centres cí-
vics i equipaments 
municipals que 
van incloure xer-
rades, cursos esportius i passejades –com la que va organitzar l’Ofi cina 
de la Dona a Ca n’Oller, a la fotografi a. Els restaurants locals també van 
participar en la campanya Ve de gust menjar bé, consistent la utilització 
d’estovalles de paper que va distribuir l’Ajuntament amb una sèrie de 
recomanacions saludables | PA

> Activitats per promoure hàbits saludables

Montcada i altres 11 municipis 
de la comarca han iniciat la cons-
titució del Govern Territorial de 
Salut (GTS), que podria veure la 
llum al juliol. El GTS està con-
templat al Pacte per a la Salut 
del Vallès Occidental Est, que 
les 12 localitats i el Departament 
de Salut van signar al 2006, amb 
l’objectiu de contribuir a la millo-
ra de la salut, ordenant, priorit-
zant i coordinant els recursos del 
territori. “La participació dels 
ajuntaments en la presa de de-
cisions ens permetrà distribuir 
els recursos d’una manera 
ajustada a la realitat de cada 
territori”, ha explicat la regido-
ra de Salut Pública i Consum de 
Montcada, M. Carme González 
(CiU), qui ha apuntat que una 
de les princials reivindicacions 
locals és la manca de pediatres. 

Objectius. La Generalitat ha in-
format que l’adaptació de les 
polítiques de salut a la diversitat 

social, demogràfi ca, laboral i epi-
demiològica és un altre objectiu 
del GTS. Es pretén donar veu 
als ajuntaments en la política de 
Salut a Catalunya, seguint crite-
ris de representativitat territorial. 
Així mateix, la Generalitat va 
anunciar al 2006 que també hi 
haurà participació ciutadana. La 
Coordinadora per a la Sanitat 

Pública de Ripollet, Cerdanyola 
i Montcada s’hi ha pronunciat al 
respecte. “La representació veï-
nal proposada és escassa i, a 
més, les persones a títol indivi-
dual hauran de ser d’un perfi l 
concret”, ha explicat Imma Prat, 
membre del col·lectiu. La pròxi-
ma reunió dels membres del 
GTS tindrà lloc el 20 de juny.

Silvia Díaz | Redacció

L’organisme pretén millorar els serveis de salut, ordenant i coordinant-ne els recursos existents

CONSORCI SANITARI

Dotze municipis de la comarca 
impulsen la creació del GTS Vallès Est

El GTS pretén coordinar i prioritzar els recursos sanitaris del territori | ARXIU/PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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La CAL celebra el seu 
primer any a Montcada
L’entitat fa accions per promoure la llengua i la cultura catalanes

ANIVERSARI

La Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua a Montcada (CAL)
va celebrar el seu primer aniver-
sari el 7 de juny a l’Abi, amb un 
acte d’homenatge a l’ex senador 
i escriptor Lluís Maria Xirinacs, 
desa paregut al 2007, als 75 anys 
d’edat, i qui va destacar per la seva 
trajectòria política en defensa de la 
independència de Catalunya en què 
va participar la Fundació Randa. 

La CAL va començar a donar les 
seves primeres passes a Montca-
da ara fa un any i durant aquest 
temps ha portat a terme diferents 
activitats, com la presentació de 
llibres, una marxa amb motiu de 
l’Onze de setembre i el Correllen-
gua. “Estem consolidant-nos al 
municipi i estenent la nostra 
feina en defensa de la cultura i 
la llengua catalana”, ha indicat 
Marta Serra, portaveu local.

Marta Serra, portaveu de la CAL, s’adreça als assistents a l’acte, celebrat a l’Abi | RAFA JIMÉNEZ

Rafa Jiménez | Redacció

Amb motiu del Dia Europeu 
del Melanoma, la Junta local de 
l’Associació Espanyola contra el 
Càncer (AECC) va muntar el 
12 de juny una parada informa-
tiva davant de la Casa de la Vila. 
L’entitat va repartir mostres de 
crema solar de l’empresa ISDIN 
que va col·laborar en la campa-
nya,  a petició de l’Ajuntament. 
La presidenta de la junta local de 
l’AECC, Paquita Mañosa, opina 
que la majoria de la població està 
prou conscienciada sobre els riscos 
que implica prendre el sol sense 
protecció, però considera que, tot 
i així, cal seguir fent pedagogia: 
“Aquestes campanyes sempre 
són necessàries i hem d’agrair la 
col·laboració de la gent”.

Campanya de 
prevenció del 
càncer de pell

Pilar Abián | Montcada

Paradeta davant la Casa de la Vila | PILAR ABIÁN
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>La bústia del lector >Editorial
Lafarge
Després de mantenir durant 
molts mesos una línia de no 
intervenció davant les mani-
festacions i les accions de la 
Plataforma Antiincineració,  
Lafarge ha decidit canviar la 
seva estratègia comunicativa 
i obrir les portes de la cimen-
tera tant a la premsa com a la 
ciutadania. En opinió del di-
rector de la factoria, Oswaldo 
Pereda, optar pel silenci ha 
estat un error perquè l’em-
presa no ha sabut explicar tot 
l’esforç que ha fet per millo-
rar les instal·lacions des d’un 
punt de vista mediambiental.
Ara, justament quan acaba 
d’obtenir de la Generalitat 
l’Autorització Ambiental In-
tegrada (AAI), que li perme-
trà utilitzar biomassa com a 
combustible en substitució 
del coc de petroli, Lafarge 
vol rebaixar el nivell de ten-
sió existent amb el veïnat 
que l’envolta. El repte no és 
gens fàcil. Fa molts anys que 
els veïns conviuen amb la 
cimentera i han sufert direc-
tament els “danys colaterals” 
que genera la proximitat a 
aquest tipus d’instal·lació, es-
pecialment en el passat, quan 
no hi havia un control rigurós 
de les emissions de pols. 
En gairebé els 100 anys que 
té la cimentera –els compli-
rà al 2017– mai les relacions 
amb Can Sant Joan i la Ri-
bera havien estat tan tenses. 
És, per tant, necessari seu-
re’s en una taula i escoltar 
les queixes i les preocupaci-
ons dels ciutadans així com 
els arguments de l’empre-
sa. Tot i partir de posiciona-
ments clarament oposats, 
mai no s’ha de descartar la 
via del diàleg per afrontar 
els confl ictes. 
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Gracias a Adimir por su colaboración con la bicicletada infantil

A veces emprendemos empresas que sin 
duda nos vienen grandes y, aún sabién-
dolo de antemano, lo hacemos porque 
creemos en ellas. No me corresponde a 
mí juzgar el éxito de la pedalada infantil 
del CEIP Font Freda, eso debéis hacerlo 
los participantes, pero existen pequeñas 
cosas que, sin duda, ya valen la pena, 
esas cosas que todavía nos consiguen 
emocionar. Gracias de corazón a Adimir 
y a la Comissió de Necessitats Educatives 
Especials (CNEE) en nombre de todo el 
CEIP Font Freda.
 
ANDRÉS JULIÁN | MONTCADA

laveu@montcada.org

Miquel Capella
Miquel, sovint comentant les nostres 
cartes a La Veu, t’he felicitat per la 
teva veu crítica. No sempre agraden 
a tothom per dir veritats. Les teves 
cartes són rajoles, escalonades en 
el temps, que construeixen noves 
formes de cultura lligades al sen-
timent de poble. S’alcen més enllà 
dels campanars de les esglésies que 
bellament has dissenyat. Les teves 
paraules, tant com les crítiques més 
dures, eren acompanyades d’un to 
afable i respectuós. Quan va sortir a 
debat públic el soterrament de la lí-
nia de França i el servei defi citari de 
Rodalies tu, amb la teva experiència, 
m’adverties de l’oblit reiterat de les 
administracions. 
I quan parlàvem de la contaminació 
d’Asland, la seva repercussió en la 
salut i la recuperació del Turó, amb 
la teva clarividència em deies que 
cal un trasllat necessari i que el Turó 
sigui tot ell un parc per als montca-
dencs. Quan comentàvem els proble-
mes del compromís polític, escoltava 
amb admiració els teus passos de 
llibertat en la política. Sempre eren 
els teus comentaris fonamentats amb 
dades precises, personatges i esdeve-
niments marcats per un record his-
tòric, viscut per tu. Mai has callat el 
que calia dir, de paraula i per escrit. 
Sempre m’has permès fer públiques 
les teves valoracions. Gràcies per la 
teva saviesa al servei de Montcada.   

Manel Borrell
Montcada 

**************
M’agradaria fer públic el més sincer 
agraïment, en nom meu i de la meva 
família, a tots els qui ens heu fet ar-
ribar el vostre suport en aquests mo-
ments de dolor. Nosaltres hem perdut 
un bon pare, un bon avi i espòs, però 
a més Montcada perd un home abso-
lutament entregat al poble i a la seva 

gent, sense distincions. D’allà estant, 
segur que voldrà veure com la gent 
que tant ha estimat, s’esforça per un 
poble millor, en pau i just. Gràcies 
també a la gent de La Veu que ens heu 
fet costat personalment. A tots, pel 
que heu fet i pel que segur fareu, grà-
cies, també en el seu nom.

Toni Capella
Montcada

**************
Només unes línies per agrair a La Veu 
de Montcada i Reixac la inclusió en 
el número anterior de la notícia de la 
mort del meu pare, Miquel Capella, 
amb la semblança de la seva activitat 
com a cronista de la historia del poble 
i autor de les maquetes de les esglé-
sies de Montcada que es van exposar 
a la Casa de la Vila el gener passat 
i que ara estan  ubicades al Museu 
Municipal.  Aprofi to aquesta carta per 
agrair el condol de totes les persones 
que han estat al nostre costat.
El meu pare era un montcadenc que 
estimava el seu poble i, des de la 
seva manera de fer i de pensar, in-
tentava simplement que les coses 
fossin millors. A nosaltres també ens 
va encomanar aquest amor a Mont-
cada i intentarem ser fi dels a aquest 
sentiment. Moltes gràcies a tothom.
Josep Capella i Torrents i família

Montcada

Primer Aniversari
El 31 de maig els membres de l’agru-
pament escolta El Turó vam fer la 
cloenda del primer any d’existència 
a Montcada i Reixac amb un dinar 
de germanor a l’ermita de Reixac. 
Després d’engegar motors a principis 
d’octubre del 2007, hem acabat amb 
moltes activitats portades a terme i 
encara amb més ganes de seguir cre-
ant il·lusions i diversió entre el jovent 
de Montcada. El proper curs s’inicia-
rà a fi nal de setembre i més endavant 

informarem del període d’inscripci-
ons. Així que, l’AE El Turó espera no 
parar de créixer com ho ha estat fent 
fi ns ara i poder arribar a ser encara 
més, un potent punt de referència 
per als joves de la vila.

AE El Turó
Montcada

Un zoològic a Montcada?
Ja fa un temps que volia escriure 
aquesta carta, però la notícia al passat 
número de La Veu de la manifestació 
dels veïns del passatge Costa Brava en 
contra de la construcció del nou IES 
Montserrat Miró a les pistes d’atle-
tisme, fou el detonant. Una veritable 
vergonya! Perdonin la meva ignoràn-
cia senyores i senyors, però potser 
s’està parlant de construir un zoolò-
gic de feres o un centre de reclusos 
davant mateix de les seves llars? No, 
senyors, no! S’està tractant de donar 
sortida a la necessitat que té ara ma-
teix el municipi d’educar els joves de 
Montcada i Reixac, els que se suposa 
que són el dia de demà del nostre 
municipi i del nostre país. Nois i no-
ies com els que apareixen a la foto-
grafi a de la manifestació. Els hi han 
preguntat als seus fi lls si volen anar 
a estudiar a l’altra punta de Montca-
da? Són conscients ells de per què 
s’estaven manifestant? Que potser es 
pensen que els nois del futur IES els 
mossegaran o que tenen alguna ma-
laltia contagiosa? 
No, senyors, no. Jo crec que més aviat 
tenen por que el centre els hi tregui 
sol dels seus patis o que no suporten 
que els hi treguin el paisatge de les 
fi nestres, o bé que tenir sempre jo-
vent per allà voltant no els fa gaire 
gràcia (sóc conscient que vostès va-
ren comprar una casa en una zona re-
sidencial, però això és una necessitat 
de pes).  No crec pas que la seva pe-
tició de trasllat del nou centre a Mas 
Duran ho facin pel bé del poble, sinó 

que crec que ho fan més aviat per 
la seva pròpia avarícia. Què potser no 
en faran ús vostès? Potser sóc jo el 
que m’equivoco, però aquests nois 
són persones com vostès i com jo, 
que necessiten ser educats i formats 
en un centre digne amb equipaments 
dignes i a prop de les seves llars. Si 
el centre fos projectat davant de casa 
meva, jo me’n sentiria ben orgullós.
Si us plau, si entre tots volem cons-
truir una ciutat millor, on puguem 
viure amb qualitat, hem de deixar de 
mirar tant pel nostre bé i mirar més 
pel bé comú de tots els vilatans. Si us 
plau, senyors veïns, deixin de donar 
aquesta imatge i estiguin orgullosos 
de tenir el futur del país gestant-se 
davant mateix de casa seva.

R.V.
Mas Rampinyo

Entrada escolar
Sóc mare d’una alumna del CEIP 
Reixac i cada matí, a l’hora d’entrada 
a l’escola, el carrer Duc de Tetuan és 
una autèntic caos: pares que entren 
fi ns al fi nal tot i ser un carrer sense 
sortida, veïns que surten dels seus 
guals o aparcaments i una munió 
de nens transitant. Avui la festa s’ha 
animat amb un camió descarregant 
material per a una obra quan més 
trànsit de persones hi havia. Com és 
possible que no hi hagi mai cap po-
licia a prop per controlar la situació 
com passa a l’entrada d’altres esco-
les? Esperem no haver de lamentar 
mai cap desgràcia.

M. P.
Montcada

Fe d’errates
Helena Moya i David Vivó, membres del 
CCTA-Can Piqué, no es van proclamar cam-
pions de Catalunya a la prova disputada el 
25 de maig a Llívia (La Cerdanya), tal com 
vam publicar en el número anterior. Tots 
dos van acabar a la primera posició, però 
no són campions de Catalunya perquè no 
es va arribar al mínim nombre de compe-
tidors exigits. 

> Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 4 de juliol

Estic començant a plantejar-me la idea de canviar el meu vell turisme 
per un vehicle tot terreny i la meva funcional scooter, per una moto de 
muntanya. Crec que son els vehicles més adecuats per circular per algu-
nes zones de Montcada. Em pregunto si l´Ajuntament té previst reasfaltar. 
Marc Compte I Font Pudenta
Hi ha un seguiment constant d’aquelles pertorbacions que es van pro-
duint i que se solucionen amb la màxima celeritat possible, atenent al 
seu major o menor grau d’urgència. D’altra banda, s’ha elaborat un 
estudi de l’estat de l’asfalt de la ciutat, identifi cant-se els carrers que 
necessiten d’una actuació de reposició total. Aquest estudi s’ha de fer 
compatible amb la previsió de reurbanització de carrers durant el man-
dat i ja es troba en fase de prioritzar les actuacions i d’avaluació econò-
mica | Sergio Hermoso, regidor de Serveis Municipals (PSC)
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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
Centre mèdic Can Sant Joan.................934 451 890
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

Kursaal..................................................934 451 888
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  (Doctor Buxó) ............935 753 430
Serveis Socials (Kursaal)..................... 934 451 889
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

20 l divendres
Conferència. “El nou context econòmic i 
els reptes del país”, a càrrec del conse-
ller d’Economia i Finances de la Genera-
litat, Antoni Castells. Hora: 11.15h. Lloc: 
Sala institucional de la Casa de la Vila.

Festa Major. De Can Sant Joan, amb el 

pregó a càrrec dels alumnes del CEIP 

El Viver. Hora: 18.30h. Espectacle in-

fantil amb les Titelles Munchis. Hora: 

20h. Concert amb els grups Alls secs i 

Intérprete desconocido. Hora: 22h.Lloc: 

Plaça el Bosc. Organitza: Comissió de 

festes de Can Sant Joan (veure la notícia 

a la pàgina 20). 

21 l dissabte
Cinema familiar. Los Simpson, la 
pel·lícula. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.

Festa Major. De la Ribera, amb especta-
cle de màgia i titelles. Hora: 19h.  Dis-
coteca mòbil. Hora: 23h. Lloc: Plaça de 
la Ribera. Organitza: AV de la Ribera 
(veure la notícia a la pàgina 20).

Mostra. De Turisme 2008. “Racons del 

món”, exposició de fotografi es sobre di-

ferents països realitzades per joves de 

Montcada. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Fins al 30 de juliol.

22 l diumenge
Concert. De l’Escolania de Montcada i 

la Coral L’Espiga, de Badia. Hora: 18h. 

Lloc: Teatre de la Salle.

Festa. Del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina amb cant coral, sardanes, torne-
jos, paella i ball. Hora: De 9 a 21h. Lloc: 
Exteriors del centre.

23 l dilluns
Festa. Sopar de germanor i revetlla de 
Sant Joan. Hora: 21h. Nit de Concerts 
amb els grups Garoa i Johnny Sepherd 
& The Hurricanes. Hora: 23h. Lloc: pis-
ta coberta del Parc del Turó Blau de Can 
Cuiàs.

Festa. Sopar i revetlla. Hora: 22. Lloc: 
carrer Major (davant de Ca l’Andreuet). 
Organitza: AV de Montcada Centre.

Festa. Sopar i revetlla. Hora: 22h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: 
AV de Terra Nostra.

25 l dimecres
Presentació. De l’audiovisual ‘Fent his-
tòria’. Hora: 18h. Lloc: Sala institucional 
de la Casa de la Vila. Organitza: Museu 
Municipal.

27 l divendres
Contes. Tarda de contes cívics. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera. Orga-
nitza: Taula Cívica de La Ribera.

Visita. Contes de tots colors, a càrrec de 
Neus Juvillà. Hora: 18.30h. Lloc: Biblio-
teca de Can Sant Joan.

Trobada culinària. Dedicada a Astú-
ries. Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic 
L’Alzina. Organitza: Grup de dones de 
Terra Nostra.

Aula oberta. Dels alumnes del taller de 
guitarra elèctrica de la Regidoria de Cul-
tura. Hora: 19h. Lloc: Auditori. 

Festa. Revetlla de Sant Pere a Reixac, 
amb el duet L’Esquitx. Hora: 22.30h. 
Lloc: Esplanada de l’Església de Reixac. 
Organitza: Amics de Reixac.

Festa. Fi de temporada de Montcada 
Ràdio, amb sessió musical a càrrec del 
grup Get back. Hora: De 23h. Lloc: Cac-
tus Discoteca.

29 l diumenge
Visita. Al Jardí Botànic de Barcelona. 
Hora: 10.30h. Lloc: Plaça Espanya.

Exhibició. De balls, a càrrec d’Ángel 
Peramos. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
L’Alzina. Organitza: Pocapoc.com.

30 l dilluns
Acte. D’homenatge a l’exregidor del PSC 
Alfonso Montoro. Hora: 19.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

1 l dimarts
Exposició. Dels treballs manuals fets per 
l’Esplai per a la Dona al llarg del curs. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la Vila. Fins 
al 20 de juliol.

Xerrada. Sobre la disfunció de la pròsta-
ta i la incontinència urinària. Hora: 18h. 
Lloc: Casal Gent Gran Casa de la Mina.

Diada. De tir amb arc. Hora: 19h. Lloc: 
Plaça de l’Església. Organitza: IME i 
Club Català de Tir amb Arc Can Piqué.

Exposició. Sobre el Parc Natural del Del-
ta de l’Ebre, a càrrec dÒscar Barcons, 
de l’Afotmir. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 
Fins al 14 de juliol.

Inauguració 
del Kursaal
24 de juny 

Animació i parlaments, a 
partir de les 11h i estrena 
de l’obra ‘JD’, a la Sala 
Joan Dalmau, a les 20h

MÚSICA
AULA OBERTA DE
GUITARRA ELÈCTRICA

Alumnes del taller
de la Regidoria de Cultura
27 de juny, a les 19h

EXPOSICIÓ 
ELLS ULLS I LA PARAULA

De Gramenet Imatge Solidària
Fins al 13 de juliol

Exposició de treballs 
d’Adimir
Fins al 29 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

20 21 22

27 24 2924 25 2623

51 1 313

V.Nieto J.Relat J.Relat

E.Relat V.Nieto V.NietoJ.Vila Pardo GuixDuran

J.RelatJ.Relat J.Vila RivasRivas

Farmàciesjuny

28

30 2 4
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>Cultura Nova campanya
arqueòlogica al 
jaciment íber. PÀG. 23

Les 8 hores de rock, 
omplen el Parc de les 
Aigües. PÀG. 22

El Festiclon, que organitzen 
l’Ajuntament i la Cadena 100 
al pavelló Miquel Poblet l’11 de 
juliol, i el festival de fl amenc 
Entablaos, que es farà durant 
la primera quinzena de juliol  
a diferents centres cívics de la 
localitat, són les dues novetats 
de l’oferta d’oci per al mes de 
juliol. Aquestes i altres activitats 
es poden consultar a la Revista 
de l’Estiu 2008 que han elabo-
rat diverses regidories de l’Àrea 
Social, de Política Territorial i de 
Presidència. “Diversió i varie-
tat” van ser les expressions que 
van utilitzat l’alcalde, César Ar-
rizabalaga (PSC), i la presidenta 
de l’Àrea Social (PSC), Ana Ri-
vas, per defi nir els objectius que 
persegueix la iniciativa –que va 
ser presentada el 10 de juny– on 
s’inclou més d’un centenar de 
propostes. La revista, de la qual 
se n’han editat 4.000 exemplars, 
es pot trobar a botigues i depen-
dències municipals.

Grups clònics. El Festiclon comp-
tarà amb l’actuació de tres ban-
des que reten tribut a U2, The 

Police i Bruce Springsteen. Els 
imitadors de la banda irlande-
sa són Please, un grup format 
per cinc músics de Gavà, fans 
de la música d’U2, que el 1998 
van decidir juntar-se per fer 
versions  dels seus temes. Els 
clons de The Police són la ban-
da Synchro ni  city, títol d’un dels 
millors àlbums del grup que li-
derava Sting i Spirits in the nig-
ht, encapçalada pel músic Sergio 
Gisbert, versiona els temes més 
emblemàtics del gran rocker 
norda mericà, conegut com “The 
Boss”. L’entrada serà gratuïta 
amb invitació i estarà limitada a 
l’aforament del recinte. 

Proposta fl amenca. Al Festival 
En ta bla os destaquen els con-
certs de fla menc fusió de  Jaleo 
Real i Mae ra (l’11 de juliol, al 
Centre Cívic Can Cuiàs) i el 
cantautor Die  go Paqué i la Ban-
da Picoco (el 18 de juliol, al Ca-
sino de Terra Nostra). També 
s’han programat tallers de bulería 
i de ritme i compàs fl amenc; l’ac-
tuació dels grups locals Naima, 
de Can Cuiàs, l’Associació de 
Ballet Flamenc Triana i el Grup 
de Sevillanes de Terra Nostra i 
la projecció de pel·lícules on el 
fl amenc té un pes específi c com 
Los Tarantos i Camarón. L’espec-
tacle  poètic Lorca, el poeta, d’El 
Rinconcillo, el 5 de juliol, i una 
cata de fi nos, el 8, completen el 
programa.

REVISTA D’ESTIU

El Festiclon portarà tres grups que homenatgen U2, The Police i Bruce Springsteen, i Entablaos és una proposta al voltant del fl amenc

El I Festival de bandes tribut i Entablaos 
són les novetats de l’oferta del mes de juliol
Laura Grau | Montcada

Diego Paqué fusiona el pop, la rumba i el fl amenc | ARXIU

El grup Please està format per cinc músics de Gavà admiradors absoluts de la banda irlandesa a qui reten tribut | ARXIU

L’entrada al Festiclon 
serà gratuïta amb 
invitació i estarà 
limitada a l’aforament 
del pavelló M.Poblet

La rumba mestissa dels Jaleo Real es podrà assaborir a l’‘Entablaos’ | ARXIU
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KURSAAL

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

La sala polivalent Joan Dalmau 
del nou Kursaal, amb 300 buta-
que (120 mòbils i 180 retràctils), 
acollirà espectacles de petit i mitjà 
format que s’integraran en l’oferta 
global del municipi, conjuntament 
amb el nou teatre del Pla d’en 
Coll i l’Auditori. La superfície de 
la sala es pot ampliar o reduir en 
funció de la tipologia d’actes, grà-
cies a un sistema de panells ocult. 
També està dotada d’un modern 
equip de so i de llums i una pan-
talla. L’espai podrà ser sol·licitat 
per fer actes per entitats i associ-
acions.

Cursos i tallers. L’equipament, 
que s’inaugurarà el 24 de juny, 

permetrà reemprendre a l’octu-
bre els cursos i tallers que la Re-
gidoria de Cultura programava a 
l’antic Casal Ramon Balsalobre. 

La regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), considera que el 
Kursaal “serà un referent per a 
tot el municipi”.

La sala polivalent Joan Dalmau té 
capacitat per a 300 persones
L’equipament està dotat d’aules destinades a acollir l’oferta de cursos i tallers de Cultura

Laura Grau | Can Sant Joan

L’Auditori acull ‘Els ulls i la paraula’
“La fotografi a podria ser aque-
lla llum tènue que modesta-
ment ens ajudés a canviar les 
coses”. Aquesta frase, del re-
porter gràfi c W. Eugene Smith, 
resumeix l’esperit de l’exposició 
Els ulls i la paraula que l’Auditori 
Municipal acollirà fi ns al 13 de 
juliol. La mostra –que el fotògraf 
Joan Guerrero havia d’inaugurar 
el 19 de juny, en el moment de 
tancar l’edició– presenta el tre-

ball de 23 fotògrafs de reconegut 
prestigi, com Kim Manresa i Bru 
Rovira, de temàtica social que 
refl ecteixen rostres i moments de 
la vida quotidiana de diferents 
països del Tercer Món. 
Cada imat ge compta amb el co-
mentari de personalitats destaca-
des del món de la política, com 
José Luis Rodríguez Zapatero o 
Santiago Carrillo; de la cultura, 
com José Saramago i Rosa Regàs 
i de l’esport, com Ronaldinho i 

Samuel Eto’o, entre d’altres. Els 
fons que es deriven de la venda 
de les obres i del llibre de l’ex-
posició es destinen a un projec-
te solidari amb Guatemala. Els 
promotors d’aquesta iniciativa, 
que va posar en marxa l’ong 
Gramenet Imatge Solidària al 
2004 a Santa Coloma de Grame-
net, consideren que la fotografi a 
ha de fer refl exionar sobre el 
món que l’envolta i actuar sobre 
aquesta realitat.

Laura Grau | Montcada

L’espectacle ‘JD’ homenatja Joan Dalmau

JD és el títol del muntatge teatral que 
servirà per inaugurar el 24 de juny la 
nova sala de teatre del Kursaal que 
porta el nom de Joan Dalmau, fi ll de 
Can Sant Joan, i alhora per retre ho-
menatge a l’insigne actor, que assistirà 
a la inauguració i clourà l’espectacle. 
L’obra la dirigeix el montcadenc David 
Velasco i compta amb la participació 
dels grups amateurs Dèria Teatre, Te-
atrac, TEA 345 i els alumnes dels cur-
sos de teatre de la Regidoria de Cultura 
(a la foto, en una reunió preparatòria). 
Cadascun d’ells representarà algun 
dels poemes triats per a l’ocasió, que 
fan un recorregut per moments signifi -

catius dels inicis de Joan Dalmau com 
actor. Per recordar aquesta etapa de la 
seva vida, el muntatge rescata quatre 
excompanys d’escenari, Teresa Rosell, 
Miquel Zaragoza, Benilde Fernández i 
Joan Maria Soldevilla. A més de poe-
mes d’autors de la Generació del 27, 
com Federico García Lorca, Rafael 
Alberti, León Felipe i Miguel Hernán-
dez, l’obra també inclou un auto sa-
cramental i un fragment de l’Hostal de 
la Glòria. “Serà un “collagge” on els 
grups faran la seva interpretació dels 
textos amb l’objectiu d’homenatjar 
Dalmau i al moviment teatral local”, 
ha dit Velasco | LG

Un operari ultima els treballs de neteja de la sala polivalent Joan Dalmau | S.ROMERO

Una de les fotografi es de l’exposició ‘Els ulls i la paraula’ que es pot veure a l’Auditori | GIS

LAURA GRAU

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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Can Sant Joan i la Ribera omplen 
de festa i activitats els seus carrers
La inauguració de l’Espai Cultural Kursaal marca el programa festiu de Can Sant Joan

La inauguració del Kursaal, el 24 
de juny (11h), és l’acte estrella de 
la Festa Major de Can Sant Joan 
que comença ofi cialment el 20 de 
juny amb el pregó a càrrec dels 
alumnes del CEIP El Viver. El 
programa, organitzat per la Co-
missió de festes –on està integrada 
una desena d’entitats dels barri–, 
presenta com a principal nove-
tat una “mascletà” el 24 de juny 
(23h). Les activitats infantils es 
concentren el divendres a la tarda 
i dissabte al matí. Els grups locals 
Alls secs i Intérprete Desconocido 
protagonitzaran el concert de la 
primera nit. Es mantenen l’aplec 
de corals, el concurs de paelles, 
les havaneres i la popular traca, el 
24 de juny (7h). El portaveu de la 
Comissió, José Luis Conejero, ha 
destacat que el programa “s’ha 
fet pensant en arribar al públic 
de totes les edats”.

La Ribera, de festa. Un especta-
cle de màgia i titelles inaugurarà 
el 21 de juny (19h) la festa major 

del barri que clourà el 24 amb 
una Batukada a càrrec del grup 
Batur-Riber. El programa també 
inclou un 3x3 de bàsquet, tallers 
de manualitats, una exhibició de 
country i aeròbic i una botifarra-
da, el 22; jocs populars, xocola-
tada i ball del fanalet, amb l’or-
questra Combo, el 23 i infl ables i 
paellada popular l’últim dia. Les 
activitats es faran a la plaça de la 
Ribera i al Parc de les Aigües.

Laura Grau | Redacció

FESTES MAJORS

L’Aplec de corals es tornarà a repetir a Can Sant Joan | ARXIU/ SR

Can Cuiàs viu la Setmana Cultural 

Alumnes dels cursos de guitarra del Centre Cívic de Can Cuiàs, en concert | LAURA GRAU

La revetlla de Sant Joan a la pista 
coberta del Parc del Turó Blau 
posarà punt i fi nal a la Setmana 
Cultural de Can Cuiàs que va 
començar el 16 de juny amb el 
concert de guitarra dels alumnes 
del curs que s’imparteix al Cen-
tre Cívic del barri. El programa 
també va incloure una mostra de 
balls, un concurs de cartells, un 
taller de reciclatge i cinema. El 
Centre Cívic l’Alzina també ha 
celebrat la Setmana Cultural de 
Terra Nostra amb exposicions i 
tallers | LG

en 2 minuts...

L’Associació Giravolt, que 
dirigeix Xus Asenjo, va fer 
el concert de fi  de curs el 
8 de juny a la sala gran de 
l’Abi. Les colles infantils, 
de joves i d’adults van de-
mostrar els co  neixements 
adquirits du  rant el curs 
escolar en un concert força 
participatiu | LG

L’AV de Montcada Centre organitza una revetlla per Sant Joan al carrer 
Major (davant de Ca l’Andreuet) a partir de les 22h. L’entitat disposa de 
taules i cadires per a 300 persones. Cada família haurà de portar el seu 
sopar i hi haurà servei de bar. Després de l’àpat, els assistents podran 
ballar amb la música d’una discoteca mòbil. L’acte, que s’organitza per 
primera vegada, compta amb la col·laboració de l’Abi, la Coordinadora 
d’Associacions per la llengua (CAL), la Comissió de festes alternatives i 
el Consistori | LG

> L’Associació Giravolt acomiada la temporada 

> Fi de curs de l’Escolania i la Coral del Turó

Els Amics de Reixac preparen la revetlla de Sant Pere el 27 de juny a 
l’esplanada de l’església amb sopar i ball a càrrec del duet L’Esquitx, grup 
que va amenitzar l’arrossada feta per l’entitat el 8 de juny, en la qual van 
participar més de 200 comensals i que també va comptar amb una balla-
da de sardanes (a la foto) | LG

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

Paella de la festa de la Ribera 07 | ARXIU/SR

L’Església de Santa Engràcia va acollir el 15 de juny el concert de fi  de 
curs de la Coral Mare de Déu del Turó i l’Escolania de Montcada. La Coral 
realitza assajos setmanals tots els dimarts de 21.30 a 23h a la mateixa 
Església. L’Escolania actuarà el 22 de juny a la Salle amb la Coral L’Espiga, 
de Badia del Vallès | LG 

> L’AV de Montcada Centre farà revetlla

> Revetlla de Sant Pere a Reixac
SANTI ROMERO
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CERCLE CULTURAL

Una quarantena de persones va 
assistir el 12 de juny a la xerra-
da-col·loqui que va organitzar 
el Cercle Cultural Montcada a 
l’Abi amb la presència del peri-
odista Ramon Colom, director 
del programa Millenium del Canal 
33. L’acte va ser presentat per la 
montcadenca Elisa Riera, amiga 
personal de Colom, amb qui va 
coincidir en el programa de TV3 
El món d’Ariadna. L’exdirector de 
Ràdio Televisió Espanyola va par-
lar sobre com afectaran els canvis 
tecnològics la nostra manera de 
consumir productes audiovisuals 
en el futur i va alertar del perill 
de la concentració dels mitjans de 
comunicació en mans de poques 
empreses, “amb la falta de plu-
ralisme que això comporta”, va 
afegir.

Noves estratègies. Segons el pe-
riodista, la nova estratègia en el 
mercat televisiu consisteix a aca-
parar el màxim de pantalles per-
què altres empreses no les ocupin, 

fenomen que té connexions amb 
la premsa escrita.  “El resultat és 
que aquests conglomerats trans-
nacionals tenen a les seves mans 
el control de la informació i 
l’entreteniment”, va concloure.
En el torn de preguntes van apa-
rèixer temes com la proliferació de 
blogs a Internet, “on els periodis-
tes diuen realment el que pen-
sen, perquè al mitjans on tre-

ballen no poden”, va dir. Sobre 
Youtube, considera que “permet 
veure imatges que mai serien 
televisades, però que tenen in-
terès per saber què està passant 
realment”. I sobre la línia de la 
Cope va dir que “el més greu no 
és el que diu, sinó el fet que ho 
divulgui una emissora controla-
da per la Conferència Episcopal 
Espanyola”. 

Colom alerta sobre la concentració 
de mitjans en poques empreses
El periodista va protagonitzar una xerrada-col·loqui sobre el món de la televisió a l’Abi

Ramon Colom va ser presentat per Elisa Riera, amb qui va treballar a TV3 | LAURA GRAU

Laura Grau | Montcada

Prova superada i amb bona nota
La representació de L’higròmetre del monjo el 7 de juny va superar 
amb gratitud les expectatives posades en una nova iniciativa que su-
posava per a tots els alumnes del taller de Teatre de la Regidoria de 
Cultura el primer enfrontament amb un projecte teatral acabat. Tot 
i una inicial complexitat per entendre el text i les relacions trenades 
de l’obra, els alumnes van saber posar en escena, amb un notable 
resultat, un treball molt acurat sobre la creació del personatge. La in-
terpretació de tots ells demostra un gran treball de recerca anterior 
que va quedar arrelat en cada actor i que va permetre conèixer uns 
personatges vius i conseqüents amb les seves accions. Durant tota 
l’obra els alumnes van saber mantenir el personatge en el seu estat 
i omplir l’escenari amb actuacions molt sentides però, en ocasions, 
truncades per la dicció, que feia més complexa la tasca d’entendre 
l’obra. Destaca especialment la interpretació de Mònica Martínez, qui 
lluitava, amb un resultat més que satisfactori, per defensar Cassandra, 
un personatge de comèdia grega inserit en una obra actual i amb un 
llenguatge quotidià més a prop del teatre de boulevard. L’actuació dels 
alumnes acaba d’arrodonir-se amb un excel·lent tractament de l’espai 
escènic que resol senzillament els canvis espacials i els talls textuals 
amb una simple i encertada transformació i utilització dels objectes, 
ajudat pels elemens lumínics i sonors.

Maria Canga, estudiant de Direcció 
Teatral i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre

CRÍTICA TEATRAL

SANTI ROMERO
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LES 8 HORES DE ROCK

El Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo, seu de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir), acull l’exposició 
de fi  de curs dels alumnes dels sis 
tallers de fotografi a creativa i Pho-
toshop –dos d’iniciació i quatre 
d’aprofundiment– que organitza  
la Regidoria de Cultura i en els 
quals han participat un total de 70 
persones. 
L’acte de lliurament de diplomes 
es va fer el 13 de juny a l’equi-
pament, amb la presència de l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
i els dos professors responsables 
d’impartir els cursos, Sergio Tello 
i Miguel Parreño, de l’Afotmir. 
D’altra banda, el 27 de juny tin-

drà lloc a l’Auditori l’Aula ober-
ta del taller de guitarra elèctrica 
(19h) que dirigeix el músic Albert 
Faz a la Casa de la Vila.

Poca participació al Miralafoto ’08

Una de les fotos de la mostra | JAUME CUSIDÓ

Laura Grau | Mas Rampinyo

La pluja que va deslluir la Fes-
ta Major de Montcada 2008 
també va fer minvar la partici-
pació al concurs de fotografi a 
amateur Miralafoto que convo-
ca l’Ajuntament per animar els 
montcadencs a convertir-se en 
reporters improvisats de la festa. 
Un total de 15 participants van 

presentar 27 fotografi es, xifra 
que no arriba al mínim de 40 
imatges que, segons les bases, 
han de servir per fer una exposi-
ció per la Festa Major 2009. La 
mostra es farà igualment però 
es completarà amb fotografi es 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 

Els autors de les fotos fi nalistes 
del certamen són Òscar Oliva 
(1) i Cristina Albert (2). El ju-
rat n’ha seleccionat sis més que 
també formaran part de l’ex-
posició, les de Jordi Galdeano, 
Estefanía García, Paco Soriano, 
Avelina Mas, Miquel Carrues-
co i una altra d’Albert | LG

El Parc de les Aigües estava atapeït de públic provinent de Barcelona i rodalies i, fi ns i tot, de diferents punts d’Espanya | FOTOS: SANTI ROMERO

El rock de Los sorprendentes, de BadalonaEl Turno del pez Simón va ser un dels quatre grups de Montcada que van actuar a Les 8 hores

4.000 persones es donen 
cita al Parc de les Aigües
Gatillazo i el grup britànic GBH van ser els plats forts de la nit

Al voltant de 4.000 joves i no 
tan joves vinguts de Barcelona i 
rodalies i de diferents punts de 
la geografi a espanyola com el 
País Basc, Saragossa i Còrdova 
es van donar cita el 14 de juny 
al Parc de les Aigües de Mont-
cada per assistir a la 17a edició 
de Les 8 hores de Rock contra 
al racisme i la intolerància, que 
organitza la Coordinadora de 
Grups de Rock amb el suport 
de la Regidoria d’Infància i Jo-
ventut.

Rock, punk i fusió. Els moments 
més àlgids del festival van ser 
les actuacions de Gatillazo, for-
mat per exmembres de la desa-
pareguda banda punk La polla 
records, i la banda britànica de 
hardcore punk GBH. El concert 

del grup de reggae Green Va-
lley, que obria el festival, es va 
haver d’anul·lar a causa d’una 
lesió del bateria. En el seu lloc 
el grup local 11 Varas va tocar 
alguns dels seus temes per do-
nar pas a dues bandes també de 
Montcada: Ítaca, que fusiona 
ska i reggae, i El turno del pez 
Simón, de rock fusió. 
Procedents de Badalona, Los 
Sorprendentes van recuperar 
l’esperit del rock dur i, fi nalment, 
després dels dos plats forts, va 
cloure el festival el grup local La 
Purria, un dels més fi dels a Les 
8 hores. Mònica Bové, de la Co-
ordinadora, ha valorat positiva-
ment la participació i la qualitat 
dels grups convidats, “Gatillazo 
i GBH eren els grups reclam, 
però la resta van estar a l’alça-
da”, va dir.

Laura Grau | Parc de les Aigües

Exposició de fi  de curs 
dels tallers de fotografi a

1 2
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el retro-visor Laura Grau
Hoja Informativa

L’equipament va ser un dels centres neuràlgics de l’activitat cultural de Montcada i Reixac

Can Sant Joan recupera amb la 
inauguració del Kursaal, un espai 
d’oci i cultura que va començar a 
funcionar com a cinema als anys 
seixanta i que es va convertir en un 
referent de la vida cultural del bar-
ri i de Montcada, en general. Per 
exemple, l’any 1966 l’Abi va utilit-
zar les instal·lacions per fer el lliu-
rament del Premi de Poesia Turó 
de Plata, un acte de gran solemni-
tat –a la fotografi a–que va comptar 

amb la presència d’autoritats de 
l’època, com l’alcalde Francisco 
Lasus i el regidor del barri, Andrés 
Conesa; els dos rectors, Pep Mar-
tínez i Sebastià Heredia; el repre-
sentant de l’Abi, Jaume Terès; els 
professors de l’Escola Nacional, 
Don Vicente i Doña Pura, i altres 
prohoms del poble. 
L’equipament també va ser l’esce-
nari d’esdeveniments com la pre-
sentació del llibre que va editar La 

Hoja Informativa als anys vuitanta 
“La fi nestra màgica”, amb escrits 
i dibuixos dels nens del barri, i 
un “sainete” de Francisco García 
Lorca interpretat per l’actor Joan 
Dalmau, fi ll de Can Sant Joan. Per 
Nadal els alumnes del col·legi El 
Viver hi acostumaven a fer reci-
tals. A partir del 24 de juny, el nou 
Kursaal tornarà a ser més que un 
cinema, un espai per a la cultura, 
el lleure i l’atenció social.

El Kursaal, més que un cinema

Lliurament del Premi Turó de Plata de l’Abi, fet al Kursaal el 1966, amb autoritats i representants del barri | ARXIU HI/ PAULINO RODRÍGUEZ

La campanya d’excavacions 
començarà el 26 de juny

El 26 de juny el Museu Munici-
pal engegarà una nova campanya 
d’excavacions al jaciment de Les 
Maleses, situat al Pi Candeler de 
la Serralada de Marina. La cam-
panya la coordinen els arqueòlegs 
Gemma Hidalgo i Dani López i 
la directora del Museu, Mercedes 
Duran. Com sempre comptarà 
amb la tasca voluntària d’alum-
nes de l’IES Montserrat Miró i 
d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona (UB). Un dels reptes 
de la nova intervenció, que tam-
bé comptarà amb suport del Parc 
de la Serralada de Marina, serà 
localitzar una possible torre de 
vigilància dels íbers.

Memòria recuperada. El 25 de 
juny el Museu presenta a la sala 
institucional de la Casa de la Vila 
(18h) l’àudiovisual resultant del 
taller Fent història, que ha implicat 
usua ris dels casals de la gent gran 
i dels centres cívics del municipi. 
L’objectiu de l’activitat era recu-
perar capítols de la història recent 

del segle XX a partir d’objectes i 
els records dels seus propietaris. 
D’altra banda, amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus –el 18 
de maig–, el Museu local va or-
ganitzar un concurs on els parti-
cipants, un total de 35, havien  de 
descobrir una “joia” exposada a 
l’equipament. Entre els cinc nens 
que van superar la prova  –era 
una eina de l’època medieval–, es 
va sortejar un lot de llibres editats 
a Montcada. L’afortunada va ser 
Paula Aguilar, de 8 anys d’edat.

Laura Grau | Montcada

MUSEU MUNICIPAL

Paula Aguilar va descobrir la joia | MM

El 25 de juny també es presenta l’audiovisual ‘Fent història’
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Unai Abrisqueta i Raúl 
Ortega jugaran amb el 
Valentine a Primera PÀG. 26

L’Open d’Escacs 
Ciutat de Montcada 
ja escalfa motors PÀG. 28

FUTBOL. UE SANT JOAN ATLÈTIC      

El Sant Joan fa història i aconsegueix 
l’ascens a la Primera Regional

>Esports

El Sant Joan va fer història i jugarà 
la propera temporada a la Primera 
Regional després de fer valer a la 
Múnia l’1 a 0 del matx d’anada. 
Amb el suport d’un centenar 
d’afi cionats que es van desplaçar 
des de Montcada i Reixac –entre 
ells l’alcalde, César Arrizabalaga, 
i el regidor d’Esports, Juan Parra 
(tots dos del PSC)–, el Sant Joan 

es va defensar bé de les escomeses 
dels locals, molt perillosos a pilota 
aturada. Després d’un remat al pal 
de Marc Ribas, els montcadencs 
es van avançar amb un gol d’Iván 
Salinas al minut 10. La Múnia no 
va trigar a reaccionar i Raimon, 
una altra vegada després d’una ju-
gada a pilota aturada, va empatar. 
Abans del descans, els locals van 
estavellar una pilota al pal. 

Amb la necessitat de marcar dos 
gols, La Múnia va sortir amb força 
després de la represa i, als deus mi-
nuts, Marc Ribas va aconseguir el 
segon gol dels locals després d’un 
altre córner. El Sant Joan es que-
dava amb un avantatge d’un únic 
gol, però el va acompanyar la sort. 
El partit es va aturar durant cinc 
minuts perquè l’àrbitre va modifi -
car la ubicació dels afi cionats. El 

joc es va reprendre amb un llança-
ment de falta de Sergio Hermoso, 
que va agafar desprevingut al por-
ter Pedro.

Gol d’or. Aquest gol va donar 
tranquil·litat als montcadencs i va 
enfonsar anímicament La Múnia, 
que no va poder fer res per evitar 
l’ascens del Sant Joan, tot i el des-
compte de 13 minuts de l’àrbitre.

Rafa Jiménez | La Múnia

Juan Parra (PSC),
regidor d’Esports
“A Montcada, no 
hem tingut, en 
general, un bon any 
esportiu i el Sant 
Joan ens ha donat 
una gran alegria. 
La ciutat sencera 

està orgullosa dels èxits assolits per 
aquest equip”.

“La ciutat sencera està 
orgullosa de l’equip”

‘Cuqui’,
entrenador UE 
Sant Joan Atlètic
“Dedico aquest 
ascens a l’afi ció, la 
directiva, la plantilla 
i a tota la ciutat. En 
defi nitiva, a tot el 
món que ha confi at 

en nosaltres. Ha estat un any me-
ravellós”.

“Ha estat un any 
meravellós”

Sergio Hermoso,
jugador UE Sant 
Joan Atlètic
“Jugar amb el valor 
doble dels gols a 
camp contrari ens 
ha donat molta 
tranquil·litat. No 
importa qui hagi 

estat l’autor del gol, sinó que s’ha 
aconseguit l’ascens”.

“No importa l’autor del 
gol, sinó l’ascens”

Ezequiel Mora,
jugador UE Sant 
Joan Atlètic
“Per primera 
vegada, el Sant 
Joan està a dalt. 
Amb aquesta afi ció 
tan entusiasta, 
també intentarem 

mantenir-nos i estar ben amunt a 
Primera Regional”.

“També intentarem 
estar amunt a Primera”

Els jugadors del Sant Joan no es van cansar de celebrar l’ascens sobre la gespa de l’estadi de la Múnia. El cava, com no, va ser un del protagonistes després del xiulet fi nal | RAFA JIMÉNEZ

Els jugadors de ‘Cuqui’ van defensar l’1 a 0 del partit d’anada i van aconseguir un valuós empat (2-2) al camp de la Múnia

l’entrevista

Ja es creu que el seu equip juga-
rà a la Primera Regional?
M’ho crec perquè feia temps que 
l’equip estava bé. Portava deu vic-
tòries consecutives i els ànims de 
tot el club estaven pels núvols. 
Quines són les claus de l’èxit?
Aquesta directiva va començar 
el seu treball ara fa quatre anys. 
Volíem posar l’equip a dalt i, en el 

seu moment, vam decidir canviar 
de camp perquè estava impracti-
cable. Vam rebre moltes crítiques 
per aquesta decisió, però el temps 
ens ha donat la raó. 
I el futur? Què pot esperar l’afi -
ció a la Primera Regional?
‘Cuqui’ i Juan Luis Pino, que han 
confeccionat l’equip durant tot 
aquest temps, hauran de plante-
jar les necessitats. L’entrenador 
seguirà i volem mantenir el bloc.
La junta fi nalitzava aquesta tem-
porada el seu mandat. Què pas-
sarà ara? Seguiran al càrrec?
Amb aquest ascens tenim un rep-

te molt gran i una gran responsa-
bilitat. S’han de fer molts replan-
tejaments amb la família, però 
espero que tota la directiva pugui 
continuar.
El suport de l’Ajuntament serà 
vital, no?
No li demanem que ens doni di-
ners, però sí que ens obri les por-
tes d’empreses.
Quin missatge li donaria a l’afi -
ció?
L’afi ció del Sant Joan és immensa, 
no tinc paraules. El que hem vis-
cut aquests dies ha estat impres-
sionant | RJ

<<

Pepe Gon-
zález
President UE 
Sant Joan Atlètic

“Amb aquest ascens tenim un repte molt gran i una gran responsabilitat”

> Homenatge de l’Ajuntament
L’Ajuntament va afegir-se a les celebracions per l’ascens amb un acte 
d’homenatge a la Casa de la Vila. Amb l’assistència de gairebé tota la plan-
tilla, el president, Pepe González, va rebre una placa per part de l’alcalde, 
César Arrizabalaga, i el regidor d’Esports, Juan Parra, tots dos del PSC. Joan 
Maresma (CIU), president de l’Àrea Econòmica, també va assistir | PA

PILAR ABIÁN

Reaccions
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<<

Berni
davanter
Canovelles

<<

Pablo
defensa
Mercantil

<<

Rubén
migcampista
Cerdanyola

<<

Micky
defensa
Mercantil

El CD Montcada ha fet realitat el 
seu objectiu de reclutar futbolistes 
montcadencs que estaven jugant 
fora del municipi per al seu proper 
projecte. Després de la presentació 
dels locals  Rubén Segovia i Àlex 
Huguet, el club que presideix 
Emilio Artés va tancar els fi txat-
ges de nou jugadors més, quatre 
d’ells montcadencs. Són Norbert 
Sánchez, defensa que prové de la 
Gramanet B; Rubén Tardío, por-
ter que acaba de pujar amb el Sant 
Joan a la Primera Regional; Eric 
Calvo, davanter que estava jugant 
al Badalona B; i Pablo, defensa que 
estava al Mercantil i que, encara 
que va néixer a l’Uruguai, porta 
molts anys vivint a Montcada.
La resta de fi txatges són José 
Maria Bernat, ‘Berni’, davanter 
que estava jugant al Canovelles; 
Rubén, migcampista que prové del 
Cerdanyola; Alberto Cuadras, da-
vanter del Palau; el defensa Micky 
i el davanter Carlos, tots dos del 
Mercantil.

Assemblea. El 13 de juny, el CD 
Montcada va celebrar una assem-
blea general per fer balanç de la 
temporada, comunicar als socis 
els nous fi txatges i aprovar un 
pressupost de 120.000 euros per 
al proper curs. El 21 de juny, a les 
20h, l’equip verd jugarà un partit 
amistós contra el Sant Joan al Mu-
nicipal de Can Sant Joan.

A dalt, d’esquerra a dreta: Modesto Sanchís ‘Tato’, vicepresident del club; Àlex Huguet, Norbert Sánchez, Emilio Artès, president, Rubén 
Tardío i Xavi Alonso, el capità. A baix, d’esquerra a dreta: Rubén Segovia, Cristian i Eric Calvo | SANTI ROMERO

El club renova la plantilla i recluta 
jugadors locals per vestir de verd 

<<

A. Cuadras
defensa
Palau

FUTBOL. CD MONTCADA      

> Alfonso Pino ja agafa les regnes
Abans de les vacances, el nou entrenador verd ja va trepitjar la gespa de 
l’estadi de la Ferreria per fer quatre entrenaments i prendre contacte amb 
alguns dels seus nous jugadors. L’última sessió va ser el 12 de juny | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Un cop lligada la continuïtat de 
l’entrenador, José María Borbón 
‘Pati’, el Game’s Gallery Montca-
da ha tancat la renovació de cinc 
jugadors: Javi, Carnota, Grimal-
dos, Sergio i Miguelito. Deixen 
l’equip Rubén, que se’n va al 

Vall de Tenes; Marc Sala, que 
marxa a Bèlgica; Natán i Val-
tinho. El futur de Raúl Serrano 
i del capità Emilio encara és una 
incògnita. 
En el capítol d’altes, el club ha 
fi txat el pivot Choco, que prové 
del Salou; l’ala pivot Oliver (Vall 

de Tenes); l’ala Jordi Alcorisa 
(Unió Santa Coloma) i el tan-
cament Edu (Canet), que torna 
al CFS Montcada. Després de 
confi rmar-se aquests quatre fi t-
xatges, el club treballa ara en la 
contractació d’un segon porter i 
un altre jugador de pista. 

El club tanca la renovació de cinc 
jugadors i fa quatre fi txatges
Choco, Oliver, Jordi Alcorisa i Edu, que torna al club, jugaran la propera temporada al Miquel Poblet

Javi Carnota, que ha fet una gran temporada, seguirá al CFS Montcada |  SANTI ROMERO 

Rafa Jiménez | La Múnia

L’entitat que presideix Emilio Artés va tancar la plantilla amb 12 incorporacions, sis d’ells són nascuts o viuen a Montcada

> Sopar per tancar la temporada
El club va fer el tradicional sopar de fi  temporada el 6 de juny a la Masia 
Reixac. A l’acte, que va comptar amb la presència de l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), van assistir el primer equip, el cos tècnic i la junta | RJ

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA      

SANTI ROMERO LLUIS MALDONADO

Els darrers 
fi txatges
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Dídac de la 
Torre, nou 
entrenador de 
La Salle

El primer equip masculí de La Sa-
lle ja té nou entrenador. Es tracta 
de Dídac de la Torre, que aquesta 
temporada havia dirigit a l’equip 
juvenil femení de la Roca, càrrec 
que compatibilitzava amb el de se-
gon entrenador del primer equip. 
De la Torre substitueix a Àlex 
Weikert, que tornarà a la base per 
dirigir l’equip infantil. 
Nascut fa 28 anys a Granollers, De 
la Torre té experiència treballant 
amb jugadors joves després del seu 
pas per les Franqueses i la Roca. A 
hores d’ara, el club encara no sap 
si jugarà a la Primera o a la Lliga 
Catalana ja que està pendent de 
les renúncies d’alguns equips. 
Pel que fa al sènior femení, Juan 
Manuel Fernández continuarà 
sent l’entrenador. Es mantin-
drà el bloc i es faran un parell 
de contractacions per cobrir les 
baixes que s’han produït a fi nal 
de temporada.

Tres setmanes després d’anunciar 
la seva renuncia a la Lliga EBA, 
el Valentine Montcada ja coneix 
com serà el seu futur. Finalment, 
el primer equip del club militarà 
a la Primera Catalana amb ju-
gadors del sènior B i alguns jú-
niors. El lloc dels montcadencs 
a la Lliga EBA serà ocupat pel 
Foment Deportiu Cassanenc. 
“Hem lluitat perquè el primer 
equip pugui jugar a una bona 
categoria i així els afi cionats 
tindran un bon espectacle de 
bàsquet a Montcada. Aquesta 
és una categoria molt compe-
titiva”, explica la presidenta del 
CB Montcada, Rosa Olivares. 
Miguel Àngel Cortón, que 
aquesta temporada ha entrenat 
el cadet A i ja portava dos anys 
treballant al club, serà el nou en-
trenador del primer equip. “Ja 
vam pensar en ell després de la 
marxa de César Saura. És una 
persona que es pren el bàsquet 
d’una forma molt seriosa. Té 
el perfi l adequat i estem con-
tents perquè ha aceptat el rep-
te”, comenta Olivares. 

Jugadors d’EBA. Cortón podrà 
comptar amb dos reforços de 
luxe: Raúl Ortega i Unai Abris-
queta, jugadors de la plantilla 
d’EBA que han decidit continuar 
al primer equip del CB Montca-
da, tot i el descens de dues cate-
gories.

CB MONTCADA 

Rafa Jiménez | Redacció

El Valentine jugarà a Primera i serà 
entrenat per Miguel Àngel Cortón
Unai Abrisqueta i Raúl Ortega, integrants de la plantilla d’EBA, han decidit continuar al primer equip del CB Montcada

HANDBOL

Rafa Jiménez| Redacció

Nascut a Sant Cugat fa 32 anys, 
Jordi Pons és testimoni directe dels 
14 anys que el Valentine ha jugat a 
Lliga EBA. Ara, després de la re-
nuncia del club, Pons continuarà la 
seva trajectòria al CB Mollet, enca-
ra que la seva mirada, i el seu cor, 
continuarà a prop de Montcada.  
-Després de 14 anys al Valentine, 
no haurà estat gens fàcil decidir 
marxar a Mollet, no?
Sí, no ha estat una decisió gens fàcil 
després de tant de temps defensant 
els colors del CB Montcada. Ha 
estat dur, però a vegades s’han de 
prendre aquest tipus de decisions. 
-Com va reaccionar al conèixer 
la renúncia a la Lliga EBA?

No ho esperàvem. Hi havia ru-
mors que el club no estava en un 
bon moment econòmic, però mai 
vam pensar que no seguiríem a 
EBA. Jo encara no ho he paït.
-És una llàstima veure una EBA 
tan devaluada...
No crec que s’hagi devaluat l’EBA, 
però s’han creat tantes categories al 
mig que ja no és igual que fa set o 
vuit anys. No té gaire repercussió 
als mitjans de comunicació.
-El millor moment de tot aquest 
temps al club?
Potser els ascensos a LEB-2 a Pam-
plona i Osca. Em quedo amb molts 
moments, no només esportius sinó 
de tota la gent que he conegut du-
rant aquests 14 anys. 

-I el pitjor?
Els primers anys al club, quan no 
jugava gaire, i un play off de per-
manència contra el Mataró.
-Amb quins companys es queda?
Per Montcada han passat grans 
jugadors: Santi Abad, Juanjo Ma-
rín, Fernando Mateo, Jaume San-
tandreu... però em quedaria amb 
Mario Aguado, un gran jugador i 
una gran persona.
-Què opina de la decisió de Raúl 
Ortega i Unai Abrisqueta de que-
dar-se al club?
Cadascú pren les seves decisions 
segons les seves circumstàncies.  
Han decidit quedar-se i em sembla 
molt bé. Vindré a animar-los cada 
diumenge.

Rafa Jiménez | Redacció

“Em quedo amb els moments 
esportius i la gent que he conegut”
Després de 14 anys al CB Montcada, el capità Jordi Pons deixa el club per jugar al CB Mollet (EBA)

ENTREVISTA AMB JORDI PONS

El capità Jordi Pons ja no tornarà a vestir la samarreta del Valentine |  SANTI ROMERO

l’apunt

El sènior femení es desfà per falta de jugadores

El CB Montcada també ha anun-
ciat que desfà el sènior femení a 
causa de la falta de jugadores, no 
pas per problemes econòmics. 
“La situació del bàsquet femení a 
Montcada és molt trista. Havíem 
de recórrer a jugadores que no són 
del municipi i això era molt com-

plicat”, ha explicat Rosa Olivares, 
presidenta del club. A la seva última 
temporada, el sènior femení va aca-
bar a l’última posició de la Primera 
Catalana amb només dues victòries. 
L’equip cadet, que aquesta tempo-
rada viura el seu primer any com a 
júnior, continuarà existint  | RJ

Tot i el descens voluntari a la Primera Catalana, Raúl Ortega ha decidit continuar defensant els colors del Valentine Montcada |  SANTI ROMERO

Dídac de la Torre dirigirà La Salle |  LA SALLE
SANTI ROMERO
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PENYA BARCELONISTA

L’excursió de la Penya Barcelonista de Montcada i Reixac va ser tot un èxit de participació. Es van omplir dos autocars per visitar els paisatges dels pirineus d’Aragó i França |  FRANCESC SORIANO

en 2 minuts...

> Victòries a Manresa i Barcelona
La parella de l’equip EN Dansa de l’escola Eva Nieto, formada per 
Annais Díaz i Robert Pont, va aconseguir la victòria al FRAK de Man-
resa. A la mateixa prova, disputada el 14 de juny, van fer pòdium 
Noelia Sarabia i Daniel García. Una setmana abans, Noemí Montero 
i Roger Uback van guanyar el I Trofeig Ciutat Comtal. Miriam Saint-
Germain i Enric Trias van acabar al pòdium. La competició de ball 
esportiu arriba a la seva fi  i l’escola prepara, per al 28 de juny, el seu 
festival al Atrium de Viladecans  | RJ 

> Jordi Cervantes, a les portes de la victòria
El ciclista del Saunier Duval-Alcaraz va ser segon al Gran Premi 
Festa Major de Sant Joan Despí, disputat el 14 de juny. L’equip 
montcadenc participarà a la Volta al Llagostí (Vinaròs) | RJ

Prop de 100 
persones viatgen 
al Pirineu 
Gairebé 100 persones, que van 
omplir dos autocars, van gaudir 
dels paisatges del Pirineu ara-
gonès a la darrera excursió de la 
Penya Barcelonista de Montcada 
i Reixac. Al viatge, que es va rea-
litzar entre el 14 i 15 de juny, es 
va fer una visita al Parc Nacio-
nal d’Ordesa i el Monte Perdido 
i també es va entrar a territori 
francès | RJ

Javier Quílez continua aconseguint 
èxits al món de l’atletisme per a 
veterans. L’atleta montcadenc, que 
corre en el Club Atlètic Mollet 
(CAM) i que complirà 51 anys el 
proper mes, es va proclamar, a Llo-
ret, campió de Catalunya en pista 
en 5 quilòmetres marxa i pentatló, 
prova en la que debutava.  
El 28 de juny, el montcadenc com-

petirà al Campionat d’Espanya de 
Veterans que es disputarà a Gan-
dia (Valencia) als 10 quilòmetres 
marxa. El 31 de juliol, anirà a Lju-
bljana (Eslovenia) per participar als 
Europeus per córrer els 20 quilò-
metres marxa. 

Plata. Al mateix campionat català, 
Ildefonso Teruel (JAM) va ser se-
gon als 3.000 metres obstacles.

Javier Quílez, doble 
campió de Catalunya
Rafa Jiménez | Redacció

Més èxits per a Javier Quílez |  CAM
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ESCACS

Ja està tot a punt per a la XVI 
edició de l’Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada. El 
torneig, organitzat pel club UE 
Montcada amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, es disputarà en-
tre el 25 de juny i el 3 de juliol. 
La gran novetat d’aquest any serà 
el seu canvi d’ubicació, ja que 

deixa el pavelló Miquel Poblet per 
disputar-se al nou Espai Cultural 
Kursaal (Masia, 37-43). L’Open, 
que forma part del Circuit In-
ternacional d’Opens d’Estiu de 
Catalunya i està considerat com 
el cinquè millor, està obert a tots 
els jugadors amb llicència fede-
rativa vigent. La competició es 
disputarà durant nou rondes –les 

partides es jugaran per la tarda, 
de 17 a 21.30h–  i els participants 
estaran dividits en dos grups. De 
moment, s’han apuntat un total 
de 86 escaquistes de 14 països di-
ferents, però encara hi ha temps 
per inscriure’ns fi ns al mateix dia 
25 pel matí. 
El torneig té una dotació econò-
mica de 9.320 euros. 

Rafa Jiménez |  Redacció

TAEWKONDO

Alberto Jo Lee, taekwondista del 
Lee-Young, va guanyar la meda-
lla d’or al Campionat d’Espanya 
de tècnica que es va disputar el 
6,7 i 8 de juny a Alcobendas (Ma-
drid) en categoria sènior 1. La 
participació del club montcadenc 
en aquest campionat va ser tot 
un èxit ja que va guanyar dues 

medalles més d’or, en la modali-
tat de trio masculí, sis de plata i 
una de bronze. 
Els guanyadors de les medalles 
d’or –Alberto Jo Lee, José Ma-
nuel Ramón, José Luis Estudillo, 
Diego Carrillo, Bernardo Fidalgo 
i Juan Antonio Santiago– partici-
paran al Campionat del Món que 
es farà al desembre a Turquia.El club Lee-Young va obtenir un bon botí de medalles al Campionat d’Espanya que es va disputar, a principis de juny, a Alcobendas |   LEE-YOUNG

Èxit del Lee-Young al 
Campionat d’Espanya
Rafa Jiménez |  Can Sant Joan

Els participants són de 14 païssos diferents i competiran en horari de tarda |  SANTI ROMERO

Tot a punt per a una nova edició 
de l’Open Ciutat de Montcada
El torneig, que començarà el 25 de juny, canvia d’ubicació i es disputarà al nou Kursaal
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja ha 
posat en marxa les activitats
esportives d’estiu amb una 
oferta similar a la d’altres 
edicions. Durant els mesos 
de juny i juliol es viuran les 
diades de futbol, bàsquet, 
handbol, tir amb arc i nata-
ció. L’IME compta amb el 
suport de diferents entitats 
esportives del municipi per 
organitzar les diades. 

Oferta. El primer acte del 
programa al carrer, la diada 
de 3x3 de futbol a Can Cui-
às, es va suspendre per falta 
d’inscrits. La següent cita del 
futbol serà el dia 8 de juliol 
davant del pavelló Miquel 
Poblet. En bàsquet, la diada 
de 3x3 a Can Sant Joan es 
va celebrar el 19 de juny a 
la plaça del Bosc, mentre 

que el 10 de juliol es farà a 
la plaça de l’Església. D’altra 
banda, la diada d’handbol al 
carrer es disputarà el 3 de ju-
liol a la plaça de l’Església, la 
diada de tir amb arc es farà 
al mateix lloc l’1 de juny, 

així com la diada de korf-
bal, que se celebrarà el 26 
de juny. Enguany hi haurà 
dues novetats, una marató 
d’aeròbic que tindrà lloc el 
15 de juliol a la plaça de l’Es-
glésia i una altra d’spinning, 

que es farà al mateix indret, 
el 22 de juliol. Totes les acti-
vitats començaran a les 18h, 
amb excepció de la de tir i 
les maratons, que ho faran a 
les 19h. Les inscripcions es 
poden fer a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) i cos-
ten 4 euros per inscrit. Un 
any més, la piscina desco-
berta de la Zona Esportiva 
Centre acollirà el 13 de juliol  
una nova edició del “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple” i el 
Campionat de Natació Vila 
de Montcada, el 17 de juliol. 
Finalment, el 17 de juny van 
començar els cursos de Hip-
hop, Dansa Oriental i balls 
caribenys, que tenen lloc 
fi ns al 22 de juliol a la Zona 
Esportiva Centre i en el ma-
teix equipament el 18 de 
juny es va iniciar els tallers 
de country i de rueda cubana, 
que acaba el 23 de juliol.

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE

Núria Sánchez | Redacció

en 2 minuts...

> S’inicia la lliga d’estiu de futbol-7

El CEIP Mitja Costa va celebrar la jornada escolar es-
portiva el 7 de juny després de prorrogar-la a causa de 
la pluja. L’escola de Terra Nostra va tancar el calenda-
ri escolar esportiu dels centres educatius amb la seva 
celebració. Durant tota la jornada, els assistents van 
gaudir d’una jornada lúdico-esportiva –a la imatge– i 
cultural organitzada per l’AMPA del centre | NS

> El Mitja Costa acomiada la temporada 

La piscina d’estiu de 
l’Aqua obrirà portes 
el dia 24 de juny

L’espai convida a fer un bany i prendre el sol | ARXIU

IME

Amb l’arribada del bon 
temps, les piscines munici-
pals locals obren portes. A 
partir del 24 de juny i fi ns a 
principi de setembre, Mont-
cada Aqua obrirà la seva 
piscina d’estiu. L’horari de 
l’equipament serà de 10 a 
19h, de dilluns a dissabte, i 
de 10 a 13.30h el diumen-
ge. Tots aquells que no si-
guin socis podran accedir a 
les instal·lacions  amb una 
entrada per dia de 6,30 eu-
ros per als adults i 4,60 per 

als més petits i majors de 65 
anys. D’altra banda, la pis-
cina descoberta de Mont-
cada Centre (c/ Bonavista, 
21) va obrir les portes el 2 
de juny i romandrà oberta 
fi ns al 31 d’agost. L’hora-
ri d’aquesta instal·lació és 
de dilluns a diumenge, de 
10.30 a 19h. Enguany no es 
tramitaran abonaments així 
que els interessats hauran 
de pagar l’entrada puntual, 
amb un cost de 6 euros per 
als adults i 4,5 per als més 
petits.

Núria Sánchez  | Redacció

Montcada celebra
la Festa de l’Esport

Els assistents van poder participar en una marató d’aeròbic | SANTI ROMERO

ESPORT AL CARRER

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va or-
ganitzar diverses activitats 
esportives el 7 de juny amb 
motiu de la setena edició 
de la ‘Festa de l’Esport’ que 
organitza la Diputació de 
Barcelona i que va comp-
tar amb la participació d’un 
total de 158 municipis de la 

demarcació de Barcelona. 
La jornada també s’emmar-
cava dintre del programa 
‘Posa’t en forma’ i es va de-
senvolupar a la plaça Lluís 
Companys. Durant tot el 
matí van haver activitats 
guiades per monitors al parc 
de salut, un concurs de tir 
de bàsquet, un taller de tai-
txí i una marató d’aeròbic.

Núria Sánchez  | Redacció

L’IME va organitzar diverses activitats guiades

El Casal esportiu 
cobreix les places

Una de les activitats del casal esportiu és el curs de piscina | ARXIU/SANTI ROMERO

ACTIVITATS D’ESTIU

Un any més, el Casal Es-
portiu, que organitza l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure, va tancar el termini 
d’inscripcions amb totes 
les places cobertes. Les ac-
tivitats es faran del 30 de 
juny al 25 de juliol a les 

instal·lacions esportives de 
la Zona Centre, de dilluns 
a divendres. Els més petits, 
els que han acabat enguany 
P-3 i P-4, faran només dues 
hores –de 12 a 14h–, men-
tre que la resta podrà optar 
per l’horari reduït o bé fer 
cinc hores, de 9 a 14h.

Núria Sánchez  | Redacció

Les activitats començaran el dia 30 de juny

Les maratons d’aeròbic i 
d’spinning, principals novetats
L’IME ha elaborat el programa d’activitats amb la col·laboració de les entitats esportives locals

La lliga d’hivern de futbol-7, organitzada per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), va fi nalitzar el pas-
sat 13 de juny la competició. El conjunt April Centric 
es va proclamar campió amb 28 punts, per davant 
de Grup Nexo amb 25 i Marisqueria Romero amb 21. 
D’altra banda, el 16 de juny va començar a l’Estadi de 
la Ferreria el torneig d’estiu de futbol-7, que s’allargarà 
fi ns al 15 de juliol. El play-off fi nal tindrà lloc el 21 de 
juliol  a l’Estadi de la Ferreria | NS

Les activitats d’estiu culminen amb la festa de cloenda | ARXIU/SANTI ROMERO

PILAR ABIÁN
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Aitor Martín, plata al 
campionat d’Espanya
i Yeli, or al de Catalunya

ATLETISME

Els atletes locals de la Jo-
ventut Atlètica Montcada 
(Jam) estan disputant els 
darrers campionats de la 
temporada, obtenint molt 
bons resultats en totes les 
competicions. Una de les 
fi tes més destacades és el 
sots-campionat estatal del 
cadet Aitor Martín. L’atleta 
local va fi nalitzar en segon 
lloc al Campionat d’Espa-
nya cadet per Comunitats 
Autònomes que es va dis-
putar a Águilas (Múrcia) 
els dies 14 i 15 de juny. El 
corredor local va acabar 
segon en la prova de 1.500 
metres obstacles, amb un 
temps de 4 minuts i 28 se-
gons. Amb aquesta marca, 
Martín va batre el rècord 
de Catalunya. D’altra ban-
da, la selecció catalana ca-

det va imposar-se a la resta 
de comunitats en aquest 
campionat  i va acabar en 
primer lloc.

Campionat català. L’aleví 
Yeli Sagna va obtenir la 
medalla d’or en el campi-
onat de Catalunya de pis-
ta per a alevins i infantils, 
que es va disputar al pave-
lló de Can Jofressa (Ter-
rassa) el 7 de juny. L’atleta 
local, que va guanyar en 
la competició de 2.000 me-
tres lliures amb un temps 
de 6 minuts i 58 segons, 
va revalidar el títol acon-
seguit l’any passat. També 
hi van participar la infantil 
Paula Teruel, que va aca-
bar sisena a la competició 
de 3.000 metres lliures, i 
l’aleví Joan Riera, vuitè en 
600 metres lliures.

El Club Handbol La Sa-
lle Montcada va tancar 
ofi -cialment la temporada 
amb la celebració de la 
quarta Diada d’Handbol 
Salvador Benítez a les 
instal·lacions del col·legi el 
passat 8 de juny.  La jorna-
da va comptar amb la par-
ticipació de tots els equips 
del club i els assistents van 
poder gaudir de partits de 
totes les categories. 
Més de 200 persones, en-
tre jugadors, pares, socis 
i veïns, van participar a 
la festa, que posava punt 
i fi nal a la temporada es-
portiva del club local. Els 
partits van començar a les 
10h amb la competició de 
l’infantil masculí i van aca-
bar a les 20h amb el lliu-
rament de premis i trofeus 
als participants. 

Competició. Els equips 
convidats en aquesta nova 
edició del campionat van 

ser el Sant Cugat, el Ly-
ceo, el Ripollet, el Cerda-
nyola i el Mataró a la cate-
goria infantil masculí. En 
categoria cadet van parti-
cipar els dos equips locals, 
el Sant Cugat, el Lyceo, 
el Cerdanyola i el Sant 

Martí. Finalment, el cadet 
femení es va imposar al 
Polinyà i va proclamar-se 
campió. D’altra banda, els 
conjunts sènior masculí A 
i B van disputar un matx 
d’exhibició per amenitzar 
la jornada.

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El cadet femení va guanyar la competició de la seva categoria

A la diada van participar tots els equips de l’entitat | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

L’elevada participació marca la 
quarta Diada Salvador Benítez

Bons resultats al 
Trofeu Comarques

El conjunt cadet va obtenir el bronze en el Trofeu Comarques | SANTI ROMERO

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Club Gimnàstic La Unió 
va obtenir tres medalles de 
bronze al Trofeu Barcelona 
Comarques, que es va dis-
putar a Montgat (Maresme) 
el 14 de juny. El conjunt ca-
det va acabar en tercera po-
sició. En competició indivi-
dual, la cadet Patricia Jané i 

l’alevina Ana Maria Suárez 
també van acabar terceres.

Festival. L’entitat local va 
organitzar el tradicional fes-
tival de Final de Tempora-
da el 8 de Juny al Miquel 
Poblet. Les gimnastes locals 
van oferir exhibicions indi-
viduals i de conjunts.

Núria Sánchez  | Redacció

La Unió va obtenir tres medalles de bronze

BÀSQUET. CB Montcada

El CB Montcada tanca la 
temporada amb un balanç 
força positiu. Els equips de 
promoció han demostrar el 
bon nivell i han acabat en 
bones posicions. El Premi-
ni A ha fi nalitzat tercer i el 
B, novè. El Mini A i B han  
acabat sisè i cinquè respec-
tivament. Per la seva ban-
da, l’Infantil A ha estat sisè 
i el B, desè. Finalment, el 
cadet femení ha acabat setè 
i el cadet B va fi nalitzar en 
setè lloc.    

Berenar. El club va cele-
brar un berenar popular i 
festiu el 13 de juny per a 
tots els jugadors, mares i 
pares per commemorar la 
fi  de temporada. Els parti-
cipants van rebre obsequis 
i premis, gentilesa de co-
merços locals. També es va 
aprofi tar l’ocasió per fer el 
sorteig d’un regal entre tots 
els participants del concurs 
Millor Jugador de la Lliga 

EBA. El vencedor va ser 
Pol Abad, que va rebre un 
rellotge ACB. Amb aques-

ta festa, l’entitat local clou 
la temporada esportiva fi ns 
al proper setembre.

El club va acomiadar la temporada amb un berenar popular per als jugadors

El equips de promoció acaben 
l’any amb un balanç positiu

Núria Sánchez  | Redacció

Núria Sánchez  | Redacció

L’aleví Yeli Sagna ha revalidat el títol de campió de Catalunya | JAM

Aitor Martín, amb la medalla de sots-campió d’Espanya | JAM

El cadet B ha fi nalitzat en un meritori setè lloc | SANTI ROMERO
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Bona participació en el tercer 
Torneig Vila de Montcada
L’entitat celebra el sopar de fi  de temporada el 21 de juny a l’Estadi de la Ferreria

L’EF Montcada, amb la 
col·laboració de l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleu-
re, va organitzar el 14 i el 
15 de juny la tercera edi-
ció del Torneig Ciutat de 
Montcada. Un any més el 
torneig ha tingut una molt 
bona acollida i organització 
per part del club. El bon 
ambient a les graderies i el 
bon temps van acompanyar 
una jornada sense aldarulls. 
El coordinador de l’Esco-
la, Carlos Depares, s’ha 
mostrat molt satisfet amb 
el torneig: “Crec que l’or-
ganització va estar molt 
bé amb la gran quantitat 
d’equips i jugadors que 
van assistir”. 

Resultats. Pel que fa a la ves-
sant esportiva, els equips de 
l’Escola van obtenir molts 
bons resultats. Sis conjunts 
de futbol i un de futbol sala 
van proclamar-se vencedors 
dels seus triangulars. En fut-
bol gran cal destacar el Pa-
tufet B,  l’Aleví A, l’Aleví B, 
l’Infantil A, l’Infantil C i el 
Cadet C, que van guanyar 
els seus respectius triangu-
lars. Per la seva banda, el 
juvenil B de futbol sala va 
guanyar el torneig després 
d’imposar-se a la fi nal con-
tra el Sant Fost A per 4 a 2. 
El juvenil A de futbol sala i 
el juvenil van fi nalitzar se-
gons. Alguns dels conjunts 
convidats al torneig van ser 
el Castellar, el Vall de Te-

nes, el Sant Fost, l’Europa, 
el Mercantil, l’UE Parc, el 
Ripollet, el Júpiter i el Bada-
lona, entre d’altres. A més, 
tan sols dos conjunts van fa-
llar a última hora. Es tracta 
d’un infantil del Cornellà, 
que no es va presentar, i un 
equip prebenjamí del Mo-
llet.

Sopar cloenda. L’EF Mont-
cada tancarà el 21 de juny 
la temporada amb un sopar 
per els jugadors, mares, pa-
res, seguidors i socis. Du-
rant la vetllada, es lliuraran 
obsequis a tots els jugadors 
i entrenadors. L’acte, que es 
farà a l’antic camp de la Fer-
reria, posarà el punt i fi nal a 
la temporada.

FUTBOL. EF Montcada

El juvenil B va guanyar la fi nal de la Tercera edició del Torneig Vila de Montcada | SANTI ROMERO

El conjunt infantil A va proclamar-se vencedor per davant de la Meridiana | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  | Redacció

El Club de Futbol Sala 
Montcada va celebrar el 7 
de juny la seva diada es-
portiva amb partits de tots 
els equips de les categori-
es del club, a excepció del 
sènior. Els equips Preben-
jamí, Benjamí, Aleví A, 
Aleví B, Infantil masculí, 
Infantil femení, Cadet i Ju-
venil van disputar partits 
contra el Palau.  La jorna-

da esportiva es va disputar 
al pavelló Miquel Poblet. 

Selecció. Tres jugadors lo-
cals van ser convocats per 
entrenar amb la selecció 
catalana de futbol sala el 
passat 7 de juny al Pave-
lló de l’Escola Pia de Sa-
badell. Es tracta del juve-
nil Mario Litrán, el cadet 
Aleix Ruiz i l’infantil Ivan 
Avilés.

FUTBOL SALA. CFS Montcada

Núria Sánchez  | Redacció

El Game’s Gallery clou 
una gran temporada 
Tres jugadors, convocats amb la selecció catalana

> Trobada escolar de karate
L’escola Shi Kan Montcada de karate, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), va organitzar 
el 14 de juny el Torneig Escolar del Vallès. La competició es 
va disputar al pavelló Miquel Poblet i els karateques locals van 
mostrar el bon nivell. També van participar alumnes del CEIP 
El Turó, el CEIP Elvira Cuyàs i el CEIP El Viver | NS

SHI KAN

Els equips de base durant el sopar de cloenda, al colegi El Viver | ANTONIO ÚBEDA



>A títol personal
Laura Grau

Teresa Dulcet
L’art de la fusta i el didal. A Mas Rampinyo la coneixen com la Teresina de Ca l’Estany, nom de 
casada, i per la Teresina de Cal Sant, la casa dels seus pares, una masia que encara sobreviu envol-
tada de fàbriques al polígon del Pla d’en Coll. Modista de professió i mestressa de casa, la Teresa ha 
trobat en la marqueteria un espai de creació particular. Durant vint anys ha estat la responsable del 
curs de marqueteria de l’Esplai per a la Dona, que el passat 3 de juny li va retre un petit homenatge 
per agrair la seva tasca desinteressada. Un dels versos que li dedica la presidenta de l’entitat, Maria 
Ventura, al poema de comiat, “dona que fa hisenda, seriosa i ben plantada”, defi neix a la perfecció 
l’esperit de la Teresa que, amb 77 anys, és l’alumna més veterana de l’Escola-Taller de marqueteria 
de Jordi Ordóñez a Barcelona. Recentment ha celebrat les Noces d’Or i té dues fi lles i cinc néts.

“Cosir em cansa, a la fusta 
hi estic sempre enganxada”

D’on li ve l’afi ció a la marqueteria?
Un dia vaig visitar una exposició 
de marqueteria a Barcelona i em 
vaig quedar impressionada. Des-
prés, la meva fi lla em va demanar 
quan es va casar que li regalés 
una tapa de contador decorati-
va i vaig decidir que li faria jo. 
Durant dos anys vaig aprendre 
aquesta tècnica a Barcelona i va 
ser quan l’Esplai per a la Dona, 
del que sóc sòcia, em va proposar 
que impartís cursos. Jo hi anava 
a fer quadres de tres dimensions 
amb una altra professora.
Com va viure l’homenatge que li 
van fer les seves alumnes i compa-
nyes de l’Esplai?
Va ser molt emocionant. No 
m’ho esperava. El poema que em 
va escriure Maria Ventura em va 
arribar al cor. L’Esplai ha signifi -
cat molt per a mi. M’ha servit per 
sortir de casa, fer amistats i viu-

re experiències. No m’he perdut 
cap excursió i encara tinc forces 
per fer-ne algunes més.
Abandona les classes com a pro-
fessora, però continuarà sent 
alumna.
Sí, ja fa temps que vaig cada set-
mana a Barcelona a l’Escola Ta-
ller de marqueteria de Jordi Or-
dóñez, un reconegut artista que 
ensenya l’ofi ci a professionals i 
particulars. M’agrada molt apren-
dre les noves tècniques de mar-
queteria. Ara per ara, és l’única 
cosa que em distreu. Abans cosia, 
però ja em cansa, en canvi a la 
fusta hi estic sempre enganxada. 
M’hi puc passar hores sense ado-
nar-me’n. El dia que se me’n vagi 
el cap i em perdi per Barcelona, 
deixaré d’anar-hi. 
La marqueteria és una afi ció, però 
el seu ofi ci és el de modista.
Vaig estudiar al Sagrat Cor, 

però com no m’agradava gaire 
estudiar , em van enviar a la Lla-
gosta a aprendre a cosir. Als 19 
anys vaig obtenir el títol de mo-
dista i vaig començar a treballar 
a casa on feia vestits per a la gent 
de Mas Rampinyo per la Festa 

Major i també per a casaments. 
Havia fet molts vestits de núvia. 
Fins fa 7 o 8 anys encara cosia 
per a la gent del barri.
Li agrada viure a Mas Rampinyo?
Sóc fi lla de Mas Rampinyo, on hi 
tinc les meves arrels. Enyoro el 
barri tal com era abans, envoltat 

de camps de conreu, on tothom 
es coneixia i la vida transcorria 
més lentament. Entenc que la so-
cietat canvia i que jo ja sóc molt 
gran per adaptar-me a tants can-
vis, però crec que aquest creixe-
ment tan desmesurat no pot ser 
bo. Ara faran més pisos a Mas 
Duran i això sembla que no té fi . 
Què se n’ha fet de la casa dels 
seus pares, la masia de Cal Sant?
Ara hi viu una neboda meva. 
Anti ga ment hi teníem molt bes-
tiar, sobretot porcs i vedells i es-
tava envoltada de camps. Enyoro 
la vida del camp, tot i que el meu 
marit té un hort a Ca n’Albinya-
na que ens permet autoabastir-
nos de verdures i altres aliments. 
També tenim ous frescos cada 
dia que la gent del barri encara 
ens ve a comprar. En general, la 
verdura que es compra a les bo-
tigues no té gust de res, sobretot 

els tomàquets, que només mullen 
el pa i no serveixen per sucar-lo. 
Els que plantem nosaltres duren 
més d’un any penjats en un lloc 
fresc i fan un pa amb tomàquet 
boníssim. Ens agrada menjar sa.
Quins records conserva de la seva 
joventut a Mas Rampinyo i Mont-
cada? 
La Festa Major del barri era de les 
més sonades de la comarca. Venien  
grups molt bons com els Sirex o els 
Mustangs i l’envelat s’omplia de 
gent, fi ns i tot d’altres pobles. Als 
estius anàvem al Club Aismalibar, 
on també s’hi feien activitats, re-
cordo especialment les revetlles de 
Sant Joan. Durant molts anys vaig 
formar part de la Colla de gitanes, 
on també han estat les meves fi lles 
i les meves nétes. És una pena que 
hagi de plegar. I també acostuma-
va a anar al ball del Cafè Colon els 
diumenges a la tarda.

 | LAURA GRAU

Modista i  marquetera

“L’Esplai per a la Dona 
ha signifi cat molt per a 
mi. M’ha servit per fer 
amistats i viure moltes 
experiències”


