
> Actualitat: La plantilla de la Policia Local protesta pel nou model d’agent de proximitat aprovat en Ple. PÀG. 3

SANTI ROMERO

núm. 325
1a quinzena | juliol 2008

ÈPOCA III
publicació gratuïta

> Esports: L’atleta Carlos Cera torna a la JAM després de 2 anys al club RUA de Ripollet PÀG. 25

LAURA MÁRQUEZ

PUBLICITAT

Més de 400 nens i nenes participaran fi ns al 25 de juliol a les activitats | SANTI ROMERO
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Una nova passera de 
vianants uneix la C-17 amb 
Can Sant Joan superant 
les vies del tren. PÀG. 8

Govern, oposició i veïns 
discrepen sobre com s’ha 
d’acatar la sentència judicial 
sobre la zona 21. PÀG. 7

Emotiva estrena del KursaalEmotiva estrena del Kursaal

Durant la primera quinzena de 
juliol els equipaments sociocul-
turals que conformen la Xarxa de 
Dinamització de la Regidoria de 
Participació Ciutadana –els cen-
tres cívics de la Ribera, Can Cuiàs 
i l’Alzina i el Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina– acolliran les pro-
postes d’Entablaos, un festival de 
fl amenc que interrelaciona la mú-
sica, la dansa, el cinema i la gas-
tronomia. El programa comen ça el 
5 de juliol al Centre Cívic l’Alzina 
amb un espectacle sobre Lorca a 
càrrec d’El Rinconcillo.

Montcada viurà 
el I Festival 
de Flamenc 
‘Entablaos’

Imatge del cantautor Diego Paqué | ARXIU

CULTURA

PÀG. 21

>SOCIETAT

PÀG. 11

Els Jocs Olímpics de Pequín són el fi l 
conductor de l’edició 2008 dels Ca-
sals d’Estiu que organitza la Regido-
ria d’Infància i Joventut. Més de 400 
nens i nenes participen fi ns al 25 de 
juliol en tot un ventall d’activitats que 
pretenen omplir el temps d’oci ara 
que ha acabat l’escola, però també 
fomentar la relació entre els infants a 
través del joc. Durant la setmana, els 
participants fan tallers, sortides a la 
piscina i excursions.

Els Casals d’estiu 
es dediquen als 
esports olímpics

El veïnat de Can Sant Joan s’aboca en la inauguració del nou equipament, amb més de 3.500 m2. PÀGS. 4-5

> JOAN DALMAU REP L’OVACIÓ DURANT L’ACTE D’HOMENATGE> JOAN DALMAU REP L’OVACIÓ DURANT L’ACTE D’HOMENATGE

Una sala del Kursaal, 
dedicada a Sebastià 
Heredia. PÀG. 4
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L’Àrea Interna ha elaborat el Pla 
Estratègic de la Policia Local, un 
projecte de millora del servei i de 
l’atenció ciutadana, amb l’objectiu 
d’aconseguir una major capacitat 
de prevenció i adaptar el treball 
del cos a la realitat social actual. 
El Pla es va aprovar al Ple del 26 
de juny, amb els vots del govern 
(PSC i CiU). “La nostra policia 
és una de les que més ràpid 
actua a la comarca, però ara 
volem potenciar la proacció, 
incidir en com resoldre els inci-
dents abans no es converteixin 
en un problema greu”, ha dit la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). 
La part més visible del projec-
te, que el govern vol engegar al 
setembre, és la creació del poli-
cia de proximitat, un agent que 
treballarà en exclusiva per a un 
districte del municipi i que serà 
el receptor i l’emissor de les in-
quietuds veïnals. El Pla divideix 
la ciutat en cinc zones –Can Sant 
Joan, la Ribera i Can Cuiàs; Terra 
Nostra i Font Pudenta; Montcada 
Centre; Mas Rampinyo i Pla d’en 
Coll i Mas Duran– i en totes elles 
es desplegaran un o dos agents, en 
funció de la densitat de població i 
la complexitat del territori. 

Protesta de la plantilla. La posa-
da en marxa del Pla Estratègic 
implica, entre d’altres qüestions, 
una reorganització del treball i de 
l’organigrama i que els agents de 
proximitat facin jornada partida. 

Les modifi cacions han topat amb 
bona part de la plantilla que així 
ho va posar de manifest el dia del 
Ple. Una trentena d’agents i mem-
bres de la Coordinadora de perso-
nal van mostrar pancartes contra 
el procediment que s’està duent a 
terme per implementar el projecte. 
“Com a concepte, el Pla ens sem-
bla bé, però tota reestructuració 
s’ha de tractar en la negociació 
del conveni col·lectiu i tampoc 
no entenem la jornada partida, 
un sistema que, a més, deixa al 
descobert franges horàries”, ha 
indicat Bienvenido Ibáñez, mem-
bre de la Coordinadora pel sindi-
cat SPPM, que també ha subrat-
llat que, per poder tirar endavant 
aquest projecte, “és necessària la 
complicitat de la plantilla”.

Debat al Ple. El grup majoritari en 
l’oposició, ICV-EUiA, va votar en 
contra del projecte. “No entenem 
la precipitació per posar-lo en 
marxa si a fi nal d’any s’haurà 
de negociar de nou el conveni”, 
va argumentar la regidora del grup 
Laura Campos. Esquerra també 
va votar en contra en considerar 
que el govern no ha mostrat vo-
luntat de diàleg. “Estem d’acord 
amb la fi losofi a del Pla, però no 
amb el procediment”, va dir el 
regidor Jordi Sánchez.  El PPC es 
va abstenir i, de fet, la seva por-
taveu, Eva García, va demanar 
ajornar l’aprovació del punt “fi ns 
que no s’arribi a un acord que 
no afecti negativament les con-
dicions dels agents”. 
Per part del govern, Joan Carles 
Paredes, portaveu de CiU, va 
defensar el Pla perquè “permet 
treballar en coordinació amb 
el veïnat”, però va matisar que la 
seva implementació es farà paula-
tinament, tenint en compte la si-
tuació fi nancera del Consistori. 

>Actualitat

PLE DE JUNY

El govern aprova un pla de millora de la Policia 
Local que incorpora la creació de l’agent de barri
El projecte ha topat amb bona part de la plantilla, que està en contra de la reorganització del cos i de l’horari laboral del policia de proximitat, a jornada partida

La plantilla diu que la 
jornada partida dels 
policies de barri deixarà 
el territori desprotegit 
bona part del dia

Silvia Díaz | Montcada

Integrants de la plantilla de la Policia Local i membres de la Coordinadora de personal van mostrar pancartes durant el Ple de juny | SILVIA DÍAZ

l’entrevista

“El policia de barri serà el referent del veïnat per resoldre els seus problemes”

Com neix el Pla Estratègic de la 
Policia Local?
El projecte és la culminació del pro-
cés de millora del cos que vam en-
gegar al 1999 i que s’ha traduït en 
la incorporació de 22 agents més, 
arribant a la seixantena, i més re-
cursos. Ara que tenim els mitjans, 
volem treballar plenament per oferir 
un servei proper a la ciutadania.
Quina és la funció de l’agent de 
proximitat?
Aquest policia haurà de conèixer 
un determinat barri en profunditat 

i convertir-se en un expert, a través 
del contacte directe amb el veïnat. 
Haurà de ser accessible i efi caç 
fi ns al punt d’aconseguir la plena 
confi ança de la ciutadania i impli-
car-la en la prevenció dels incidents 
i la millora del territori. A efectes 
pràctics, si un veí té una queixa li 
podrà comunicar a l’agent, qui s’en-
carregarà d’explicar-li en tot moment 
com està el procés de resolució, ja 
que una altra de les funcions del po-
licia serà actuar com a interlocutor 
entre els veïns i l’Ajuntament. 
L’agent treballarà en torn de matí i 
tarda, per què aquest horari?
Els estudis previs que hem elaborat 
ens demostren que hi ha més de-
manda ciutadana en horari escolar 
o bé, comercial. A més, volem tenir 

un únic agent per territori perquè 
la ciutadania tingui clar a qui s’ha 
d’adreçar. I hem de dir que la pre-
sència d’un agent de proximitat no 
exlou la vigilància habitual de la Po-
licia als barris.
Els agents no estan d’acord amb el 
procediment i l’oposició diu que el 
govern s’ha precipitat en la posada 
en marxa del projecte. 
Fa sis mesos vam presentar la pro-
posta als sindicats, per tant, no ens 
poden acusar de no voler arribar a 
un acord. L’Ajuntament té l’obligació 
de negociar però també de posar en 
marxa els projectes quan ho consi-
deri oportú. Si esperem a la nego-
ciació del conveni, tot s’allargarà i 
aquest servei és molt necessari per 
a la ciutadania | SD

<<

M. Carmen 
Porro (PSC)
Presidenta de 
l’Àrea Interna
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>Notícies Guaites i voluntaris de 
l’ADF vigilen els boscos 
del municipi. PÀG. 9

Antoni Castells parla 
a Montcada sobre la crisi 
econòmica. PÀG. 6

INAUGURACIÓ DEL KURSAAL

L’equipament serà un referent sociocultural
per a Can Sant Joan i la resta del municipi
L’espai d’exposicions porta el nom del líder veïnal Sebastià Heredia i la sala polivalent està dedicada a l’actor montcadenc Joan Dalmau

A partir de l’octubre l’Espai Cul-
tural Kursaal començarà a funcio-
nar a ple rendiment pel que fa a 
la programació d’espectacles i 
l’oferta de cursos i tallers de la 
Regidoria de Cultura. El nou 
equipament de Can Sant Joan es 
va inaugurar el 24 de juny amb 
els parlaments ofi cials i una jorna-
da de portes obertes, que va ser 
multitudinària. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), va destacar 
que el Kursaal suposa “un salt 
qualitatiu per a la vida cultural 
i associativa de Can Sant Joan i 
de la resta de Montcada”. 

Espai del i per al poble. En nom 
del veïnat va parlar Sebastià Here-
dia, responsable de la revista Hoja 
Informativa i personatge emblemà-
tic del barri a qui l’Ajuntament 
ha dedicat la sala d’ex posicions 
en reconeixement al seu activis-
me social i cultural. Heredia va 
ressaltar que l’equipament “és el 
resultat d’una llarga lluita veï-
nal” i va fer una crida als joves 
“perquè omplin de contingut 
el nou espai i aprofi tin totes les 
seves possibilitats”. 

L’altre protagonista de la jornada 
inaugural va ser l’actor i fi ll de 
Can Sant Joan, Joan Dalmau, que 
va venir des de Sevilla, lloc on re-
sideix, per assistir a l’acte i es va 
mostrar visiblement emocionat 
perquè s’hagi posat el seu nom a 
la sala polivalent: “No em podia 
imaginar que el barri que em 
va veure néixer em dediqués 
un teatre”. Al fi nal dels parla-

ments, l’alcalde va lliurar litogra-
fi es de Joan Capella a cadascun 
dels homenatjats. 

Expectació veïnal. El públic as sis -
tent va recórrer les tres plantes de 
l’edifi ci, de més de 3.000 m2, amb 
espais lluminosos i multifuncio-
nals. A la primera planta, sota les 
escales que donen accés a la resta 
de l’equipament, s’ha instal·lat la 

màquina de projeccions de l’antic 
cinema Kursaal. Manuel Gómez, 
que hi va treballar com a maqui-
nista, també va estar present a la 
inauguració. Una de les parts de 
l’edifi ci que més va sorprendre el 
públic va ser l’àmplia terrassa su-
perior, en la qual no es descarta 
fer-hi activitats.
L’equipament no només serà un 
referent cultural per a Montcada i 

Can Sant Joan, on es faran cursos 
i espectacles, sinó també social, ja 
que disposa de sales per a les en-
titats locals i una unitat de Serveis 
Socials, que permetrà descentra-
litzar el departament que actual-
ment funciona al carrer Doctor 
Buxó. La jornada inaugural va 
continuar a la tarda amb la repre-
sentació d’un muntatge teatral a 
la sala polivalent Joan Dalmau.

Heredia va fer una 
crida perquè els joves 
omplin de contingut 
el nou espai i aprofi tin 
les seves possibilitats

Laura Grau | Can Sant Joan

El públic assistent a la inauguració va recórrer els diferents espais del Kursaal a peu i amb ascensor

Joan Dalmau i Sebastià Heredia, a l’esquerra, acompanyats de les autoritats | FOTOS: SANTI ROMERO

L’alcalde i Dalmau, entrant al teatre Manuel Gómez, exmaquinista del Kursaal
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RECONEIXEMENT

El teixit teatral de Montcada ret 
homenatge a l’actor Joan Dalmau
El muntatge poètic JD, dirigit per David Velasco, va reunir diferents grups de teatre locals i excompanys d’escenari de l’artista

La sala polivalent Joan Dalmau, 
amb capacitat per a 306 especta-
dors, es va estrenar amb un mun-
tatge poètic titulat JD –sigles de 
Joan Dalmau– i dirigit pel mont-
cadenc David Velasco, de Dèria 
Teatre. Membres d’aquest grup, 
de TEA 345 i de Teatrac (Abi) i 
alumnes del tallers de teatre de la 
Regidoria de Cultura van prota-
gonitzar l’espectacle basat en una 
selecció de poemes, la majoria 
d’autors de la Generació del 27. 
L’obra també va comptar amb 
la intervenció de quatre amics i 
excompanys d’escenari de Joan 
Dalmau, els montcadencs Be-
nilde Fernández, Teresa Rosell, 
Joan Maria Soldevilla i Miquel 
Zaragoza, que van protagonit-
zar un dels moments més emo-
tius de l’espectacle quan van fer 
pujar l’actor a l’escenari perquè 
posés el punt fi nal a l’espectacle. 
Amb la veu trencada per l’emo-
ció, Dalmau va recitar La fi lla del 
carmesí, de Josep Maria de Segar-
ra, i Los motivos del lobo, de Rubén 
Darío, que van aixecar un llarg 
i càlid aplaudiment per part del 
públic.

Intensitat emotiva. L’espectacle  
va  tenir altres moments d’una 
intensa càrrega emotiva com el 
nú mero de dansa contemporà-
nia del gimnàs Jym’s, l’actuació 
de la cantant Sheila Rodríguez 
–acompanyada del guitarrista 
Xavier Navarro–, o la perfor-
mance de Dèria Teatre, a partir 
del poema de Miguel Hernán-
dez El niño yuntero. Els actors van 
fer una segona representació el 
mateix dia per al públic que no 
va poder entrar a la primera.

Laura Grau | Can Sant Joan

Al fi nal de l’espectacle, Dalmau va rebre un càlid aplaudiment per part del públic, els actors i els seus excompanys d’escenari | FOTOS: LAURA GRAU

-S’havia imaginat mai que un 
teatre portaria el seu nom?
Quan em van trucar per telèfon per 
dir-m’ho, no m’ho podia creure. Em 
va fer moltíssima il·lusió. I el dia 
de la inauguració vaig plorar. Estic 
acostumat a sortir a l’escenari, a 
parlar en públic, però mai no havia 
sentit una emoció tan gran. 
-Què li va semblar el muntatge 
teatral que van fer en honor seu 
els grups de teatre locals?
Em va agradar molt. Felicito el 
director perquè ha fet un treball 
excepcional. També va ser molt 
emocionant retrobar els companys 
que van fer teatre amb mi. 
-Quins records té dels seus inicis 
com actor a Montcada?
Vaig començar a fer teatre amateur 
amb Ramón Balsalobre a Can 
Sant Joan i, al centre, amb l’Arturo 
Calvo, a l’Abi. Érem una bona colla 
que estimàvem el teatre i ens ho 
passàvem bé. No va ser fi ns que 
vaig tenir 35 anys que em vaig 
professionalitzar i vaig començar a 
treballar als teatres de Barcelona.
-De quins papers està més 
orgullós?
Estic satisfet de tots, perquè fer 
teatre és el que ha donat sentit a 
la meva vida. Em permet explicar 
coses, ser altres persones, tenir 
altres vides...
-També ha treballat al cinema, a 
fi lms tan premiats com ‘Soldados 
de Salamina’ o ‘Mar adentro’.
Sí, però el cinema no m’omple 
tant com el teatre, només em 
serveix per matar el cuc que encara 
porto a dins. Al cinema em falta 
la comunicació amb el públic, 
l’adrenalina i la tremolor que t’agafa 
quan veus que la sala està plena i 
tu ets a dalt de l’escenari.
-Tornarem a veure’l al cinema?
Abans de fi nal d’any participaré en 
la primera pel·lícula de Fernando 
González (guionista de Los hombres 
de Paco), amb Loles León, Antonio 
Resines i Álex Angulo. M’agradaria 
actuar al Kur saal, però la bronquitits 
crònica m’impedeix estar molta 
estona dalt d’un escenari | LG

Joan Dalmau: “Mai 
no havia sentit una 
emoció tan gran com 
el dia del Kursaal”

l’entrevista

Dèria Teatre va fer una performance d’estètica ‘Fura dels baus’ A dalt, la cantant Sheila i el guitarrista Xavier Navarro; a baix, ballarines del gimnàs Jym’s
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VISITA DEL CONSELLER D’ECONOMIA I FINANCES

“Per fer front a la crisi, hem de 
canviar el model de competitivitat”
Antoni Castells va fer una conferència a la Casa de la Vila davant d’una cinquantena d’empresaris

El conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat, Antoni Cas-
tells (PSC), va visitar Montcada i 
Reixac el 20 de juny per conèixer 
la realitat econòmica i empresarial 
del municipi i fer una conferèn-
cia amb el títol “El nou context 
econòmic i els reptes del país”. El 
conseller va ser rebut per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), a la Casa 
de la Vila, on va saludar la resta 
de regidors, i va signar en el Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament. 
Durant la conferència, a la qual 
va assistir una cinquantena de re-
presentants del teixit empresarial 
de Montcada, Castells va descriu-
re un panorama econòmic “deli-

cat” a Catalunya, però lluny de la 
crisi que va viure a principi dels 
90. Va parlar de “desacceleració 
brusca” per causes conjunturals 
i estructurals que fan necessari 
modifi car l’actual model de com-
petitivitat. “Això no passa per 
reduir salaris, sinó per apostar 
per la innovació”, va dir.

Estratègies. Castells va indicar que 
cal seguir dues línies d’actuació 
per compensar la caiguda de 
l’activitat econòmica. D’una ban-
da, fent accions de dinamització 
de l’economia i de l’altra, pal·liant 
la situació de les famílies que es 
vegin directament afectades per 
la crisi. També va indicar que el 
govern català està dedicant els 
seus esforços a la promoció de les 

noves tecnologies en els processos 
productius de les empreses, la for-
mació dels treballadors i la crea-
ció d’infraestructures, “els tres 
condicionants de la competiti-
vitat que depenen directament 
de les polítiques públiques”, 
va dir. Per últim, el conseller va 
demanar confi ança en la recu-
peració econòmica i va advertir 
que “paralitzar la inversió seria 
contraproduent”. 
La jornada va cloure amb una visi-
ta a l’empresa Quinn Plàstic SAU, 
ubicada al polígon de la Ferreria, 
on el conseller i l’alcalde van ser 
rebuts per la gerent, Judith Sanz, 
el cap d’operacions, Eduard Re, i 
la cap de fi nances, Pilar Herranz, 
que els van acompanyar en un re-
corregut per les instal·lacions.

El conseller d’Economia, Antoni Castells (PSC), en un moment de la conferència que va fer a la Casa de la Vila, amb l’alcalde | LAURA GRAU

Compro. Muticultor de segunda mano con 
accesorio para cultivar la tierra. Tel. 627 833 133. 
Alquilo piso. A Mas Rampinyo. 950 euros, 
incluido el párquing. 80 m2, 4 hab. A estrenar. 
Amplio salón. Balcón. Aire acond., con bomba 
calor. Acabados calidad. Zona comunit. Ajardinada 
y piscina. Tel. 670 038 719 / 657 873 482.
Es lloga. Local de 60 m2 al carrer Ripoll. Apte 
per a diferents tipus d’activitat comercial i 
també com a traster i lloc per deixar vehicles. 
Tel. 935 750 705.
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.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

L’agrupació Cerdanyola-Ripollet-
Montcada del partit Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía (C’s) ha 
elogiat la tasca feta per la Plata-
forma Antiincineració en defensa 
de la salut dels veïns. La formació 
política va rebre a principi de juny 
la visita del president del partit, 
Albert Rivera, qui va donar a la 
militància directrius per potenciar 
la imatge del partit al municipi i 
va analitzar algunes qüestions 
que afecten Montcada i Reixac. 
Respecte l’ús de biomassa a la 
cimentera, C’s opina que aquesta 
pràctica és nociva per a la salut i 
dóna el seu suport a la Plataforma 
en les seves accions. Així mateix, 
Ciutadans es va manifestar en con-
tra de la tala d’arbres i la construc-
ció de pisos a la unitat d’actuació 
número 1 de la zona 21 de Terra 
Nostra, en considerar que el pro-
jecte no encaixa amb l’entorn | PA

Ciutadans 
dóna suport a 
la Plataforma
Antiincineració

El 28 de juny l’Auditori va acollir 
una jornada de formació en se-
guretat i salut en la conducció i el 
transport organitzada per Lafarge 
i adreçada als camioners que van 
a carregar material a la fàbrica de 
Montcada. Durant la jornada, es va 
presentar el nou pla de circulació a 
les instal·lacions de l’empresa | LR 

Jornada 
formativa de 
Lafarge per als 
transportistes

Laura Grau | Montcada

Els ecologistes 
reclamen un cop 
més el trasllat de 
la cimentera

El Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció ha fet pública 
la seva decepció perquè el De-
partament de Medi Ambient i 
Habitatge ha denegat les seves 
al·legacions en contra i ha ator-
gat a Lafarge l’Autorització Am-
biental Integrada (AAI) que li 
permetrà utilitzar biomassa com 
a combustible d’aquí a 18 mesos. 
El col·lectiu entén que “les mesu-
res correctores són un engany i 
no solucionen la greu contami-
nació que provoca la cimente-
ra”. Així mateix, el Grup denun-
cia que l’empresa no compleix la 
normativa de sorolls i emet nom-
broses tones de partícules –NOx, 
entre d’altres contaminants. 

Administracions. En un comunicat 
públic, l’entitat ecologista reclama 
a l’Ajuntament “corregir la seva 
actitud a favor de l’autorització 
i forçar, des d’ara, amb tots el 
instruments legals, el trasllat” i 
a la Generalitat, “escoltar a la ciu-
tadania i retirar l’autorització 
concedida”. Segons apunta el 
col·lectiu, la declaració de Mont-
cada com a zona contaminada i 
l’incompliment de la normativa 
aporten instruments legals per re-
tirar l’autorització. 
El Grup de Medi Ambient també 
fa constar en el seu escrit que no 
perd l’esperança i que continuarà 
pressionant l’Ajuntament i la Ge-
neralitat fi ns a fer realitat el trasllat 
de la cimentera.

Pilar Abián | Montcada
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Govern i oposició discrepen respecte 
la sentència sobre el planejament

El Ple de juny va aprovar executar 
la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC), 
que dóna la raó al recurs de la 
immobiliària Promodad contra la 
Generalitat, que obligava l’empresa 
a assumir els costos d’urbanització 
del carrer Ramon Llull de la zona 
21 de Terra Nostra com a resultat 
de la modifi cació del Pla General 
Metropolità (PGM). 
“La sentència és una bona opor-
tunitat per reorganitzar les uni-
tats d’actuació 2, 3 i 4 del sector 
i plantejar opcions perquè el veï-
nat mantingui les seves parcel·les 
i els costos siguin els mínims 
possibles”, va explicar a la sessió 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
L’edil va indicar que l’Ajuntament 
no és part implicada en la sentèn-
cia i que la seva funció és “inter-
pretar” la resolució. 

Arguments de l’oposició. Tots els 
grups en l’oposició –ICV-EUiA, 
PPC i Esquerra– van votar en 

contra d’aquest punt en conside-
rar que la sentència afecta totes les 
unitats del sector, incloses la 1 –on 
actualment la immobiliària Herce-
sa està construint pisos– i la 5. El 
portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González, va dir que l’anulació de 
la modifi cació “pot contribuir a 
refer tot el planejament del sec-
tor i no només tres unitats”. Per a 
Eva García (PPC), la interpretació 
que fa el govern de la sentència és 
“absurda i interessada”, mentre 
que Jordi Sánchez (Esquerra) va 
manifestar la preocupació del seu 
grup per saber com es fi nançarà el 
carrer Ramon Llull. “Ens temem 
–va dir– que ho acabin pagant 
els veïns”. 
En resposta a l’oposició, Climent 
va indicar que la interpretació 
municipal es basa en el dictamen 
dels juristes del Consistori i la va 
encoratjar a acudir a la justícia si 
no està d’acord amb la decisió del 
govern.
A la fi  del Ple, el president de l’AV 
de la zona 21, Rafael González, 
va prendre la paraula i va dir als 

regidors que “el veïnat farà tot el 
possible perquè s’acati una sen-
tència que anul·la totes les limi-
tacions de les unitats d’actuació 
del sector”. González va afegir 
que el govern local “està intentant 
separar la unitat d’actuació nú-
mero 1 de la resta” i va anunciar 
que ho denunciarà pert escrit al 
president de la Generalitat. L’AV de-
manarà al TSJC que adjunti la sen-
tència favorable a Promodad als dos 
recursos que el veïnat ha presentat 
contra el planejament del sector.

L’AV del sector insisteix que la resolució judicial del TSJC afecta totes les unitats d’actuació

Pancartes de protesta a la zona 21 | S. ROMERO

Silvia Díaz | Montcada

ZONA 21 DE TERRA NOSTRA
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Nova passarel·la per a vianants 
a Can Sant Joan sobre les vies
La instal·lació del pont, que connecta el barri amb la C-17, s’emmarca en les obres del Pla del Congost

MOBILITAT

Els vianants que vulguin accedir 
des del carrer de les Vinyes a la car-
retera C-17 o a la N-150 podran uti-
litzar en breu una nova passarel·la 
metàl·lica que complementa l’únic 
pas que hi havia fi ns ara, el pont 
que passa sobre la línia C-4 de tren 
i per on també circulen vehicles. 
La nova estructura, instal·lada la 
matinada del 26 de juny, compta 

amb 29 metres de longitud i s’in-
clou en el marc de les obres del Pla 
del Congost del Besòs, destinades 
a millorar les connexions entre 
Montcada i Reixac i el terme mu-
nicipal de Barcelona. 
Malgrat tenir un disseny modern, 
la passarel·la no és nova ja que es 
trobava originàriament a la Ronda 
de Dalt de Barcelona, a l’alçada 
de Via Favència amb la plaça Karl 

Marx, motiu pel qual la seva llarga-
da s’ha hagut d’adaptar a la nova 
ubicació. El pas estarà operatiu pro-
perament, un cop s’enllesteixin les 
obres d’urbanització de l’entorn. 
El projecte del Pla del Congost es va 
iniciar a mitjan de la dècada dels 90 i 
ara ja es troba en la fase fi nal amb la 
connexió que s’està habilitant entre 
Can Cuiàs i Vallbona sota la línia de 
tren Barcelona-Puigcerdà i la C-17. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

El nou pas sobre la línia ferroviària estarà obert al públic properament, un cop s’enllesteixin les obres d’urbanització de l’entorn | LAURA MÁRQUEZ

en 2 minuts...

> Les fonts naturals no són potables
Sis de les fonts naturals que hi ha al municipi i que han estat analitzades 
pel Departament de Salut Pública no són aptes per al consum. Es tracta 
de la Font dels Avellaners, la de la Mitja Costa, la font del Tort, la font 
dels Caçadors i la de la bassa de Can Rocamora. Les anàlisi microbio-
lògiques mostren que l’aigua que raja de les fonts no és potable i, per 
això, des de l’Ajuntament es desaconsella el seu consum | NS

> Tanques artesanals fetes per la Brigada
La Brigada Municipal ha instal·lat unes tanques de ferro artesanals 
amb l’escut del municipi i el logotip “MiR” a la Rambla dels Països 
Catalans, davant del parc Salvador Allende i del col·legi La Salle. Les 
peces han estat dissenyades i fabricades artesanalment i de forma 
exclusiva pel personal de la Brigada | SD 

PREMSA AJUNTAMENT

> Acte pel Dia Internacional contra la tortura
El col·lectiu Assemblea de Joves de Montcada i Reixac Independència 
i Socialisme (AJMiR) va celebrar el 28 de juny el Dia Internacional en 
contra de la tortura amb un acte a l’Abi que va incloure el passi del 
documental: Silenci, aquí és tortura. A continuació, el montcadenc Ra-
mon Piqué, president de l’Associació en Contra de la Tortura i professor 
de l’UAB, va explicar alguns dels casos que, des de la seva associació, 
s’estan defensant i es va obrir un debat amb la quarantena d’assistents. 
L’acte va acabar amb un concert de Josep M. Cantimplora, torturat per 
la Guàrdia Civil | LR

08



91a quinzena | juliol 2008 Notícies

La Policia es 
forma sobre 
els okupes

Silvia Díaz | Montcada

L’agrupació del Vallès Occidental 
de l’Associació Internacional de 
Po li cia (IPA), va fer el 19 de juny a 
la Casa de la Vila una jornada so-
bre el moviment okupa i com han 
d’actuar els cossos policials davant 
d’aquest fenomen. L’IPA manté 
des de fa uns anys un conveni amb 
l’Ajuntament per desenvolupar 
jor nades formatives. La presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC), va destacar a l’acte la 
col·laboració que fa anys es man-
té amb l’IPA, a la vegada que va 
indicar que actualment “el movi-
ment okupa ens toca de prop”, 
en referència a l’ocupació que un 
col·lectiu ha dut a terme a la Torre 
dels Frares, situada a la carretera 
de la Roca, un edifi ci que conserva 
elements de l’Edat Mitjana.

Andròmines rep 
el Premi Medi 
Ambient 2008 
al reciclatge
Silvia Díaz | Redacció

L’associació Andròmines ha re-
but el Premi de Medi Ambient 
2008, que atorga la Generalitat, 
per la seva contribució a la re-
ducció i el reciclatge de residus. 
Andròmines gestiona la Deixa-
lleria Municipal, el servei de mi-
nideixalleria, la botiga d’objectes 
de segona mà situada a la Carre-
tera Vella i la nau de reciclatge 
del polígon de la Ferreria. En 
concret, l’entitat ha obtingut el 
guardó per la seva participació 
en un projecte de reutilització 
d’ordinadors del Parlament de Ca-
talunya per destinar-los a projectes 
socials als centres penitenciaris. 

Projecte. La iniciativa consisteix 
a recollir els ordinadors que hi 
ha en les dependències públiques 
que ja no poden oferir les pres-
tacions indispensables per al lloc 
on estan ubicats però, en canvi, 
es poden reutilitzar a altres es-
pais. A les presons i els centres 
de menors, els interns fan servir 
els equips per estudiar o bé els 
utilitzen els funcionaris o el per-
sonal de les biblioteques.

Una desena de guaites i voluntaris 
de l’ADF vigila a diari els boscos
Les pluges han estat benefi cioses contra la sequera però, alhora, han fet crèixer la vegetació del sotabosc

CAMPANYA FORESTAL

La campanya de prevenció d’in-
cendis als boscos del municipi 
compta amb un important des-
plegament d’efectius. Una desena 
de guaites, repartits en dos torns, 
vigila a diari l’espai forestal que 
pertany a Montcada, tant de la 
Serralada de Marina com el parc 
de Collserola. Durant el cap de 
setmana, també intervé prop 
d’una trentena de voluntaris de 
l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) que patrulla un promig de 
12 hores. “Som una de les ADF 
que més temps dedica a la vigi-
lància, l’any passat vam sumar 
4.200 hores de servei”, explica 
el coordinador dels voluntaris, 
Eduard Martín.
Enguany, l’agrupació disposa 
d’un vehicle de primera interven-
ció, que ha sufragat l’Ajuntament, 
i que està dotat amb un dipòsit de 
500 litres. Tot i així, els mitjans 
materials de què disposa l’ADF 
encara no són els òptims ja que, 
segons Martín, caldria un parell 
de vehicles més per garantir una 

bona actuació en cas d’incendi, 
així com més dotació econòmica 
per cobrir les despeses de benzina.

Alerta contínua. Malgrat que fi ns 
al tancament d’aquesta edició no 
hi ha hagut cap situació de perill a 
destacar, el cert és que les pluges 
de les darreres setmanes, si bé han 
contribuït a pal·liar la sequera, 

també han fet créixer la vegetació 
del sotabosc. “Hem d’estar alerta 
i no baixar la guàrdia perquè, si 
la calor és intensa, tota aquesta 
massa forestal s’assecarà i pot 
esdevenir fàcilment infl ama-
ble”, ha explicat el tècnic muni-
cipal de Medi Ambient, Claudio 
Marcos. El telèfon d’emergència 
en cas d’incendi és el 112.

Pilar Abián | Redacció

Voluntaris de l’ADF amb el vehicle que l’agrupació ha estrenat aquest estiu | SANTI ROMERO

La regidora, amb dos agents | PREMSA
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en 2 minuts...

> Familiars i amics recorden Montoro
Familiars i amics d’Alfonso Montoro es van reunir el 30 de juny a l’Auditori 
en un acte íntim per recordar la fi gura humana de qui va ser regidor so-
cialista a l’Ajuntament des del 1979 i fi ns al 1999. Durant l’acte es van 
projectar fotografi es de la vida privada i pública de l’edil, que va morir 
el passat mes de maig per malaltia. El seu cosí, Miguel Alvarado –a la 
imatge–, va anunciar que al setembre es farà un acte institucional de re-
coneixement amb la participació del Consistori i del PSC | LG

> Trasllat provisional de l’ofi cina de Correus
L’ofi cina d’atenció al client de Correus (Montiu, 12), està situada des 
del 28 de juny, de manera provisional, a un local del carrer Generalitat, 
davant de l’estació de tren de la línia de Portbou i de la parada de taxis. 
El trasllat del servei de recepció i enviament postal i del personal és ne-
cessari per procedir a les obres de remodelació de l’ofi cina destinades a 
adequar-la a les necessitats de la plantilla i la ciutadania. L’actuació perme-
trà aprofi tar l’espai de distribució de la correspondència que va quedar buit 
quan el personal de carteria es va traslladar a la nova ofi cina | SD 

LAURA GRAU

Alsina, reconeguda per la 
seva innovació tecnològica
La fi rma, amb seu al Pla d’en Coll, es dedica a fer encofrats

PREMI EMPRESARIAL

L’empresa Encofrados Alsina, 
amb seu al polígon del Pla d’en 
Coll, ha estat fi nalista dels Premis 
Prínceps d’Astúries a l’excel·lència 
empresarial, en la categoria d’in-
novació tecnològica a grans em-
preses. La fi rma local ha competit 
amb d’altres de renom com El 
Pozo Alimentación, Valeo Térmi-
co i Siner Ingenierías y Sistemas. 
Alsina va rebre el premi el 19 de 
juny al Palau de Congressos de 
Madrid, en un acte presidit pels 
Prínceps i el Ministre d’Indústria, 

Miguel Sebastián. En un comuni-
cat, la fi rma ha explicat que el ju-
rat ha valorat la seva trajectòria i 
la tasca desenvolupada durant els 
darrers anys.

Passat, present i futur. Alsina, fun-
dada al 1950, es dedica al disseny 
i la fabricació d’encofrats que 
posteriorment es lloguen a les em-
preses constructores. Fins fa pocs 
anys, el seu principal client era el 
mercat espanyol de l’habitatge, 
però actualment està diversifi cant 
el seu producte en altres països.

Silvia Díaz | Redacció

Els responsables de l’empresa, a la dreta de la imatge, amb els prínceps d’Astúries | ALSINA

Liciten les obres 
del futur pas 
de l’estació de 
Terra Nostra
Silvia Díaz | Redacció

L’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (l’Adif) ha licitat les 
obres de modernització integral 
de l’estació de rodalies de Ter-
ra Nostra (Montcada i Reixac-
Santa Maria), per on passen les 
línies C-4 i C-7, per un import de 
2,5 milions d’euros. El projecte 
preveu la construcció d’un nou 
edifi ci de viatgers i d’un pas infe-
rior que permeti millorar els ni-
vells de seguretat i la qualitat del 
servei i adaptar les instal·lacions 
a les persones amb mobilitat re-
duïda. Una vegada s’adjudiquin 
les obres, l’Adif calcula que 
l’actuació començarà a l’octubre 
i tindrà 14 mesos de durada. 

Detalls de l’obra. El nou edifi -
ci s’ubicarà al solar que ocu-
pa l’actual, que s’enderrocarà, 
cosa que permetrà adequar les 
instal·lacions a les necessitats ac-
tuals de l’explotació ferroviària i 
garantir una atenció de qualitat 
als usuaris. La futura estació es-
tarà adaptada a les persones amb 
mobilitat reduïda i disposarà de 
més de 200 m2.

> L’Adif renova 50 quilòmetres de catenària
A partir d’ara i durant 18 mesos Rodalies Renfe té previst dur a ter-
me les obres de recanvi de les catenàries. La intervenció, a càrrec 
de l’Adif, té com a objectiu millorar gairebé 50 quilòmetres de línia i 
afectarà els trajectes entre Montcada Bifurcació i l’Hospitalet, entre 
d’altres recorreguts | SD 
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Uns 600 infants participen als casals 
d’estiu que ofereix l’Ajuntament. 
L’oferta es divideix en dos camps. 
D’una banda hi ha els casals de 
la Regidoria d’Infància i Joventut, 
que compten amb uns 400 inscrits 
i, de l’altra, els esportius que orga-
nitza l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), on enguany hi ha 
inscrits 200 infants. Tots dos tenen 
com a objectiu posar a l’abast de 
les famílies una oferta de lleure de 
qualitat que combina la vessant lú-
dica amb l’educativa.
El Casal d’Estiu d’Infància i Jo-
ventut s’està desenvolupant a les 
escoles públiques Mitja Costa, El-
vira Cuyàs, El Viver, Font Freda i 
Reixac, al Centre Cívic Can Cuiàs 
i al col·legi Ciutat Meridiana. 

El primer torn va començar el 30 
de juny i acabarà l’11 de juliol, 
mentre que el segon es farà entre 
els dies 14 i 25, en horari de 9 a 
13.30h, amb l’excepció dels dies 
amb sortides programades fora de 
Montcada –una per setmana– en 
què s’allarga fi ns a les 17h. Els ta-
llers i les activitats que es fan cada 
dia a les escoles giren entorn la 

psicomotricitat i la relació amb la 
resta de companys. La regidora 
d’Infància i Joventut, Eva Gonzalo 
(PSC), s’ha mostrat molt satisfeta 
amb la demanda dels casals: “Les 
inscripcions per a la primera 
quinzena ronden els 500 nens 
i nenes entre totes les escoles, i 
l’Elvira Cuyàs és el col·legi que 
més infants té”. A més, els pares 
que ho necessiten poden gaudir 
d’un servei de menjador i recollir 
els seus fi lls més tard.

Fil argumental. Enguany el fi l con-
ductor del Casal d’Estiu són els 
Jocs Olímpics coincidint amb la 
celebració, que tindrà lloc aquest 
estiu a Pequín (Xina). Els infants 
coneixeran en què consisteix 
aquesta festa esportiva que té lloc 
cada quatre anys. La cloenda de 
les activitats, que acaben el 25 
de juliol, consistirà en una festa 
de comiat unitària per als partici-
pants de totes les escoles. 

Casal esportiu. L’IME ofereix 
també un casal d’estiu per infants 
amb edats compreses entre els 4 i 
els 14 anys. Els nens i nenes van 
començar el 30 de juny i acaba-
ran el 25 de juliol. El departament 
d’esports ofereix als pares dues al-
ternatives: el casal de dues hores, 
que compta amb una hora de mul-
tiesport i una hora de piscina, i el 
casal de cinc hores, que inclou una 
hora de natació i quatre de jocs, es-
ports i activitats lúdiques.

>Societat Viatge a l’Amèrica 
Central per conèixer 
nous projectes. PÀG. 14

ACTIVITATS INFANTILS

Gairebé 600 nens i nenes participen enguany 
en els diferents casals d’estiu de l’Ajuntament
L’eix temàtic del casal de la Regidoria d’Infància i Joventut, que va començar el 30 de juny i acabarà el 25 de juliol, gira entorn la celebració dels Jocs Olímpics

La cessió dels terrenys de 
l’hospital Ernest Lluch es 
farà a la tardor. PÀG. 13

Núria Sánchez | Redacció

El casal infantil 
compta enguany
amb 400 infants 
inscrits i el d’esports, 
amb un total de 200 

El col·legi Ciutat Meridiana, on s’han instal·lat carpes per protegir els nens del sol, acull el casal del barri de Can Cuiàs | SANTI ROMERO

Una de les novetats d’enguany al Casal Esportiu és la pràctica de l’hoquei patins | SANTI ROMERO
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Els treballadors del centre DAPSI de Montcada i Reixac van rebre un emotiu homenatge de les famílies | RAFA JIMÉNEZ

El servei, adreçat a infants fi ns als 6 anys, depén de la Generalitat

ACTE DE RECONEIXEMENT

La Sala Institucional de la Casa de 
la Vila va quedar petita per aco-
llir el 19 de juny totes les famílies 
que van participar a l’homenatge 
als treballadors del Centre de Des-
envolupament Infantil i d’Atenció 
Precoç –DAPSI– de Montcada i 
Reixac, un servei que depén de la 
Generalitat. L’acte, promogut per 
una quarantena de famílies, es va 
organitzar en secret per donar 
una sorpresa als vuit professio-
nals que atenen infants fi ns a 6 
anys al centre del carrer Buxó i a 
Can Sant Joan, al nou centre mè-
dic que s’ha obert en un edifi ci 
annex al Kursaal. 

Agraïment. Una representació 
dels pares va llegir uns emotius 
escrits en reconeixement de tot el 
treball que els membres del DAP-
SI han fet pels seus fi lls amb di-
ferents difi cultats psicològiques, 
físiques o motrius. Carolina Ibá-
ñez, representant del col·lectiu de 
pares i presentadora de l’acte, va 
expressar la preocupació que su-
posa per als pares que el servei 
que ofereix el DAPSI s’acabi un 
cop els nens fan 6 anys: “A par-
tir d’aquesta edat, existeix un 
Centre de Psicologia i Psiquia-
tria Infantil (CSMIJ) que està 
totalment desbordat. Arribat 

aquest moment, els pares ens 
trobem una mica abandonats, 
per això seria bo que el DAP-
SI pogués ampliar la franja 
d’edat a tractar”.
La iniciativa de les famílies va 
sorprendre gratament els tre-
balladors del servei, que no 
s’esperaven ni de bon tros 
l’homenatge. En nom de l’equip 
de terapeutes, el psicòleg infantil 
Carlos Larrañaga va agrair el 
gest i va parlar de la tasca que 
desenvolupa el personal que 
treballa a DAPSI. “Hi ha un 
element clarament vocacional 
que ens fa gaudir molt de la 
nostra feina”, va reconèixer. 
L’acte també va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
que manté un conveni amb 
DAPSI a través del qual cedeix 
els espais on es presta el servei 
al municipi. Ana Rivas, presi-
denta de l’Area Social (PSC), i 
M. Carmen González, regido-
ra de Serveis Socials i de Salut 
Pública i Consum (CiU), van 
assistir a l’homenatge. “Des 
de l’Ajuntament valorament 
molt positivament aquesta 
col·laboració i continuarem 
treballant en comú”, va afi rmar 
Rivas. L’acord es fa anualment 
des que DAPSI es va establir a 
la localitat, l’any 1987. 

Rafa Jiménez | Montcada

Emotiu homenatge del 
col·lectiu de pares als 
treballadors del DAPSI 

> Cloenda del curs d’àrab i català del Centre Cívic La Ribera
Els infants que han participant a la segona edició del curs de català i àrab que organitzen la Regidoria d’Integració, Cooperació 
i Solidaritat i l’entitat Taarof Bi Salam van celebrar el 26 de juny la festa de fi  de temporada. L’acte va tenir lloc al Centre Cívic La 
Ribera i va consistir en el lliurament de diplomes i una degustació de menjars de diverses nacionalitats elaborats per les mares 
dels alumnes. Més de 50 persones van participar a la festa. “L’experiència ha estat molt bona i ha servit per crear un espai 
d’acollida i una eina útil per establir ponts entre els dos idiomes i les dues cultures”, ha explicat el regidor responsable del 
departament, Carles Guijarro (PSC). El curs forma part part de les activitats del programa municipal “Construir l’entorn” | SD

MARISA CARREÑO

Dones mortes fi ns al 27 de 
juny a Espanya víctimes 
de la violència masclista. 

0 1 6
telèfon d’atenció a la víctima
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C. Domènec Fins, 15 
Telèfon 935 651 122
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La cessió dels terrenys de Redosa 
podria efectuar-se després de l’estiu
El concurs d’idees per dissenyar el projecte executiu del centre es licitarà a mitjan de juliol

HOSPITAL ERNEST LLUCH

El Departament de Salut obrirà el 
procés per presentar projectes al 
concurs d’idees del futur hospital 
Ernest Lluch abans que acabi el 
mes de juliol, segons va dir el 30 
de juny l’alcalde de Ripollet i pre-
sident de torn de la Mancomunitat 
de Ripollet, Cerdanyola i Montca-
da, Juan Parralejo (PSC), durant 
l’acte de signatura del conveni pel 
qual l’Ajuntament de Barberà ha 
aportat 30.000 euros per accelerar 
la convocatòria del certamen. El 
projecte de l’hospital podria ser 
una realitat abans de fi nal d’any. 
“El concurs d’idees premiarà 
un edifi ci funcional i simbòlic”, 
va dir Parralejo, qui va assegurar 
que el projecte guanyador serà el 
que fi nalment es dugui a terme.

Els terrenys, a fi nal d’any. Parra-
lejo va apuntar que la comissió 
d’urbanisme que es faci després 
de l’estiu amb tota probabilitat 
aprovarà la cessió dels terrenys on 
es construirà l’hospital, a l’antiga 
fàbrica Redosa (Terra Nostra). “Si 
aconseguim convocar el concurs 
d’idees abans de les vacances i 
cedir els terrenys a fi nal d’any, 
estarem sota el termini previst”, 
va afi rmar Parralejo. L’edil també 
va apuntar que entén la preocu-
pació veïnal perquè “passa el 
temps i encara no es veu mo-
viment als terrenys on es cons-
truirà l’equipament”.

Silvia Díaz | Ripollet

Es recomana, sobretot, hidratar el cos i beure força aigua

Campanya municipal per 
prevenir l’onada de calor

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, ha posat 
en marxa una campanya de pre-
venció de riscos davant l’onada 
de calor. El departament ha dis-
tribuït cartells informatius amb 
recomanacions com ara beure 
molta aigua, passejar per llocs 
d’ombra, no fer activitat física a 
les hores de més calor i no ex-
posar-se al sol durant les hores 
centrals del dia. També és acon-

sellable dur roba lleugera i obrir 
les fi nestres durant la nit.
Una temperatura del cos molt 
alta, mal de cap, nàusees, set in-
tensa, convulsions, somnolència 
o, fi ns i tot, pèrdua del coneixe-
ment són símptomes de patir els 
efectes de l’onada de calor. 
Quan aquesta situació ocorre, 
s’ha de traslladar la persona a un 
indret més fresc, donar-li aigua, 
mullar-la i ventilar-la i, si s’es-
cau, avisar als serveis sanitaris, 
com el 061.

Núria Sánchez | Redacció

en 2 minuts...

Un estiu més, la Regidoria de Salut Pública i Consum fa una crida a la po-
blació per tal d’eradicar l’abandonament d’animals de companyia durant les 
vacances. En compliment de les competències de la Llei de protecció d’ani-
mals, els ajuntaments han de dur a terme el servei de recollida de gossos i gats 
extraviats. Dels 183 serveis efectuats al 2005 es va passar a 163 al 2006, però 
al 2007, en set mesos es va arribar als 92 animals i la xifra no va augmentar 
perquè el servei va quedar aturat pel col·lapse de les gosseres. En cas de lo-
calitzar un animal abandonat, s’ha de trucar al Centre d’Acollida d’Animals de 
Terrassa (937 276 841). Al desembre del 2007, a Montcada hi havia censats 
1.090 animals, una xifra que, segons la Regidoria, és baixa. A una trentena de 
propietaris se’ls ha obert un expedient per no tenir els gossos identifi cats | SD

> Campanya contra l’abandonament de gossos

Una trentena de socis del 
Casal de la Gent Gran de 
Mediona (Alt Penedès) va 
fer el 19 de juny un inter-
canvi amb el Casal Casa de 
la Mina. El grup, que venia 
acompanyat de M. Àngels 
Busquet (PSC), regidora de 
Serveis Socials i Benestar 
de l’Ajuntament visitant, va 
ser rebut per una delegació 
municipal encapçalada per l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC). A la trobada 
també hi van ser presents la diputada adjunta de Benestar Social de la Diputa-
ció de Barcelona, Teresa Padrós i el president del Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina, José Mª Rubio | RJ

> Intercanvi amb el casal de Mediona

RAFA JIMÉNEZ

> Obre el centre mèdic de Can Sant Joan
El centre mèdic municipal de Can Sant Joan va entrar el 26 de juny en 
funcionament, després de solucionar els incidents informàtics que van im-
pedir que obrís portes en la data prevista, el 9 de juny. L’equipament està 
situat al carrer Turó 40, en un edifi ci annexe a l’Espai Cultural Kursaal. La 
metgessa de família del centre, la doctora Anna Anaya, té adscrits uns 
1.300 usuaris de tots els barris. El centre mèdic funcionarà els dilluns de 
9.30 a 13.30h i de 15 a 20h, els dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 
14h i els dijous, de 15 a 20h | SD

Els alcaldes de Barberà, Ripollet i Cerdanyola a l’acte de signatura fet a Ripollet | SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ
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en 2 minuts...

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua, la CAL, va organitzar el 19 
de juny a l‘Abi una xerrada sobre l’origen de la bandera independentista ca-
talana, a càrrec d’Oriol Falguera, representant de la Comissió del centenari 
de l’estelada, constituïda a principi d’aquest any. Falguera va explicar que 
hi ha proves escrites i gràfi ques que l’estelada existeix des del 1908, tot i 
que no va ser fi ns al 1918, quan un navegant mercant d’el Masnou, relaci-
onat amb Cuba, va crear la bandera tal com es coneix avui dia. L’historiador 
considera que 100 anys després aquest símbol continua vigent | LG

> La CAL rememora el naixement de l’estelada

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) del Vallès Occidental 3 
–que engloba Montcada, Ripollet, Barberà, Badia, Cerdanyola i Sant Cugat– 
va celebrar el 19 de juny la cloenda de la temporada dels cursos de català 
i del programa Voluntariat per la llengua amb una festa al Centre Cultural 
de Ripollet, amb l’assistència de més de 150 persones. L’escriptora catalana 
Asha Miró, que va ser voluntària per la llengua al 2003, va oferir una conferèn-
cia i, conjuntament amb els responsables del CNPL, va lliurar els premis del 
concurs de fotografi a Enfoca i dispara, al qual es van presentar 66 imatges. 
La festa també va comptar amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup 
montcadenc L’Espingari, amenitzada amb rom cremat ofert pels professors 
del CNPL –a la imatge–, i l’actuació del grup Bollywood Diamonds | SD

> Cloenda del ‘Voluntariat per la llengua’

Una delegació local compro-
varà fi ns a mitjan de juliol l’estat 
dels projectes que s’estan duent 
a terme a El Salvador i Nicara-
gua amb fi nançament municipal, 
posant èmfasi en les iniciatives 
de Nahulingo i a Paz Centro, 
poblacions agermanades amb 
Montcada. L’expedició la inte-
gren l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), el regidor de Coope-
ració, Carles Guijarro (PSC), i 
membres de l’organització Tazu-
mal Catalunya-El Salvador. 

Comerç i cultura. Dos dels pro-
jectes més ambiciosos que es-
tan en marxa a Nahulingo són 
la construcció d’un museu i la 
creació d’una zona de foment 
de l’economia i el turisme, un 
espai que rep el nom d’El Pesca-
dito de oro, la primera fase del 
qual ja està funcionant. “Ens 
esperen per inaugurar aquest 
espai i també una escola al 
barri de San Miguel”, ha ex-

plicat l’alcalde. El Consistori ha 
destinat més de 9.000 euros a 
l’ampliació i la millora de les au-
les del centre educatiu. Arrizaba-
laga ha avançat que l’expedició 
també visitarà la capital salvado-
renca, San Salvador. 

Altres aportacions. L’Ajuntament 
atorgarà 34.000 euros en dos anys 
a un projecte de conversió d’una 

antiga estació de tren en un centre 
cultural a La Paz Centro i altres 
3.000 per dur a terme un pla de 
socialització a través de l’esport a 
aquesta localitat i també a Nahu-
lingo i La Palma. Un altre projecte 
en el qual prendrà part el Consis-
tori serà la construcció d’un centre 
de rehabilitació per a discapacitats 
a Tetuan, amb una aportació de 
20.000 euros.

Silvia Díaz | Redacció

L’expedició la integren l’alcalde, el regidor de Cooperació i membres de l’entitat Tazumal

COOPERACIÓ

Una delegació local viatja aquest 
juliol a Nicaragua i El Salvador

El Pescadito de oro està ubicat en una gran zona verda de Nahulingo | ELISABETH ANDÚJAR

SILVIA DÍAZ
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut ha convocat per primer cop 
el concurs Què saps fer? El certa-
men premiarà els joves que més 
originalitat i creativitat presentin 
a l’hora de fer una posada en 
escena. Els participants poden 
mostrar tot tipus d’actuacions: 
cantar, ballar, monòlegs, teatre, 
humor i màgia, entre d’altres. El 
concurs s’adreça a joves d’entre 
12 i 25 anys i atorgarà dos pre-
mis de 150 euros cadascun, un 
per categoria. El primer és per a 
nois i noies de 12 a 18 anys i el 
segon, per joves a de 19 a 25.

Requisits. Les actuacions indivi-
duals o col·lectives que els parti-
cipants presentin hauran de tenir 
una durada màxima de 15 minuts 
i els interessants hauran d’assajar 
a les sales de l’Espai Jove Can 
Tauler un mínim de dos cops. 
Els participants han de presentar 
la inscripció a l’equipament del 
carrer Balmes abans del 25 de 
juliol. El concurs es farà el 26 de 
setembre a Can Tauler.

Concurs 
per premiar 
les aptituds 
artístiques
Núria Sánchez | Redacció

La Regidoria d’Infància i Joven-
tut continua amb la Mostra de 
Turisme a l’Espai Jove Can Tau-
ler. Els dies 4 i 5 de juliol, l’Índia 
serà l’espai protagonista, amb 
dues nits temàtiques. El saló es 
va inaugurar el dia 21 de juny 
i s’allargarà fi ns al 25 de juliol. 
Enguany el programa ofereix 
monogràfi cs de diferents llocs del 
món i tot tipus d’activitats i ex-
posicions entorn els viatges i les 
vacances. A més, els dimarts el 
punt d’informació juvenil ofereix 
sessions monogràfi ques sobre 
qüestions útils per viatjar, com les 
opcions de baix cost.

El turisme de 
baix cost, a 
la Mostra de 
Turisme

Núria Sánchez | Redacció

El Centre Cívic posa en marxa una 
Xarxa d’intercanvi de coneixements 
Els monitors de les diferents activitats són veïns del barri disposats a ensenyar les seves habilitats

LA RIBERA

El Centre Cívic La Ribera ha po-
sat en marxa la Xarxa d’intercan-
vi de coneixements, un projecte 
inclòs al Pla Integral del barri que 
pretén posar en contacte perso-
nes amb interessos comuns: les 
que volen difondre experiències i 
les que en volen conèixer. Actual-

ment ja hi ha en marxa un curs de 
dansa per a infants de 3 a 6 anys; 
classes de castellà per a nouvin-
guts; un taller de cuina d’arreu 
del món i un servei de cangurat-
ge. Properament és previst iniciar 
un curs d’iniciació d’alfabetitza-
ció informàtica. Els monitors de 
les diferents activitats són veïns i 

veïnes que, a canvi, prenen part, 
o esperen fer-ho quan existeixi 
l’oferta, en un altre taller o curs 
com a alumnes. Participar a la 
xarxa és totalment gratuït i els 
cursos i tallers es realitzen al Cen-
tre Cívic (Llevant, 10), on també 
cal adreçar-se per demanar infor-
mació, els dijous a la tarda.

Silvia Díaz | Redacció

> Montcada Ràdio acomiada la temporada amb una festa
La plantilla i els col·laboradors de l’emissora municipal es van donar cita el 27 de juny a la sala Cactus en una festa amenitzada 
pel grup Get Back. Els interessats a fer un programa a partir de l’octubre han de presentar els seus projectes al juliol | PA

J. TEIXIDÓ

Taller de rastes a Can Tauler | RAFA JIMÉNEZ
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>La bústia del lector >Editorial
Policia amiga
Les administracions fa temps 
que treballen per presentar 
un cos policial bolcat en el 
servei a la ciutadania i no no-
més una fi gura sancionado-
ra. Montcada vol avançar en 
aquest sentit i, per això, en el 
darrer Ple, el govern ha apro-
vat el Pla Estratègic de la Po-
licia Local, un document que 
té com a principals objectius 
fomentar la prevenció per in-
tentar resoldre els incidents, 
abans que esdevinguin pro-
blemes greus, i el contacte 
directe amb el veïnat. La part 
més visible de tot plegat és la 
creació del policia de proxi-
mitat, una fi gura que treba-
llarà per conèixer al detall la 
realitat d’un barri concret. La 
proposta, però, ha topat amb 
bona part de la plantilla que, 
a més d’estar en contra de 
qüestions de caire organit-
zatiu i de conveni, considera 
que l’horari laboral proposat 
per l’Àrea Interna per a l’agent 
de proximitat, a jornada parti-
da, no concilia la vida familiar 
i laboral i, a més, deixa al des-
cobert altres franges horàries 
en què el policia de barri pot 
ser necessari. Per això, una 
trentena d’agents es va ma-
nifestar en contra del projecte 
coincidint amb el Ple. 
Des d’aquestes línies sempre 
hem afi rmat que el diàleg és la 
millor fórmula per resoldre els 
confl ictes i aquesta vegada, 
més que mai. Si bé és potes-
tat del govern tirar endavant 
les iniciatives que consideri 
oportunes, en aquest pro-
jecte concret és fonamental 
aconseguir la complicitat dels 
agents. La motivació es fa és 
imprescindible per estar al 
carrer i atendre la ciutadania, 
una feina que pot ser tan difí-
cil com agraïda.
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El proper número, el 18 de juliol

Taques a les façanes dels edifi cis dels carrers Bruc i Lleida

Fa uns mesos que les façanes d’al-
guns edifi cis situats als carrers Lleida 
i Bruc presenten l’aspecte de la imat-
ge, amb una mena de pols o teranyina 
negra que fa que sembli que estiguin 
brutes. Els veïns no sabem perquè 
passa això, potser és per la pintura que 
vam aplicar fa uns anys. Tot i no ser 
la seva obligació, ens agradaria que 
algú de l’Ajuntament pogués acostar-
se per aquí algun dia i fer una anàlisi 
d’aquesta situació.
 
MG | MONTCADA NOVA

Som nombrosos els conductors que cada matí posem en perill la integritat 
física a la transitada cruïlla d’entrada a Montcada pel polígon de la Ferreria 
(Riera Sant Cugat amb carrer del Vapor). Una rotonda podria solucionar 
el problema i donar fl uidessa a la cruïlla evitant així les llargues cues. Té 
previst l’Ajuntament alguna actuació al respecte? Sílvia Riba I Font Pudenta
Actualment en aquest punt no es pot ubicar una rotonda perquè no hi ha 
espai per al gir de l’autobús. L’Ajuntament té previst el desenvolupament 
urbanístic de l’illa compresa entre el carrer de Quarters, la Riera de Sant 
Cugat i la C17. Fa mesos que el Consistori està tenint converses amb els 
propietaris del sector. Ja s’està treballant en tot allò referent al desenvolu-
pament d’aquest espai amb diferents propostes i totes elles preveuen la 
necessitat de la construcció d’una rotonda a la cruïlla a la qual vostè fa es-
ment | Jordi Climent, President de l’Àrea de Política Territorial (PSC)

Rèplica
Sr. anónimo R.V., antes de verter los 
insultos que ha proferido a los vecinos 
que, según usted, no queremos el IES 
Montserrat Miró delante de nuestras 
casas, primero le rogaría que se infor-
mara bien del por qué de nuestra pro-
testa y no se guíe tan sólo de la infor-
mación sesgada de esta publicación, 
que no ha publicado ninguna entrevis-
ta con los vecinos, tan sólo lo que le ha 
interesado al Ayuntamiento.
Primero, sí queremos una enseñanza 
de calidad, pero no someter a los niños 
al estrés producido por la proximidad 
de las vías del tren y de la autopista 
que, no sé si usted sabe, en este pun-
to de la mencionada vía es donde más 
accidentes se producen anualmente y 
no guarda la distancia reglamentaria 
que marca la Generalitat respecto al 
colegio. 
En segundo lugar, a los vecinos nos 
preocupa el derroche de los recursos 
económicos que nuestro Ayuntamien-
to hace ¿Usted sabe lo que costaron 
las pistas de atletismo? ¿Y la caseta 
donde se cambian los atletas, que ten-
drán que desplazarse provisionalmente 
hasta que se puedan hacer unas pistas 
defi nitivas fuera del barrio? ¿Sabe us-
ted el destino del solar que ocupa el 
IES? Probablemente, a la especulación 
o a una plaza para que usted o otros 
conciudadanos vengan a depositar las 
cacas y los pipís de sus canes, sin im-
portarles si hay criaturas. ¿Sabe usted 
cuál es el crecimiento demográfi co 
previsto en Mas Duran? ¿Hemos de es-
perar a que dentro de 10 o 15 años el 
Consistorio se de cuenta de que nece-
sita otro IES en dicho barrio? 
Le ruego que se infome mi ignorante 
(según usted) conciudadano, consta-
tando las noticias en el Ayuntamiento, 
pidiendo las cuentas de las menciona-
das instalaciones y después hable con 
los vecinos, seguramente se dará cu-
enta de que entre ellos no hay avaricia, 

sino preocupación por el bienestar de 
todos los vecinos de este municipio, 
incluído el de usted. Gracias por no 
contestar. 

Gerardo Balsameda
Pla d’en Coll 

**************
Señor R.V. no sabe la gran satisfacción 
que me dio el leer su carta en La Veu 
y comprobar que usted estaría muy 
orgulloso de tener el IES Montserrat 
Miró delante de su casa. Espero que 
su deseo se cumpla. Manifi éstese fren-
te al Ayuntamiento (con o sin niños, 
como usted desee) y tenga más suerte 
que nosotros y se lo puedan conceder. 
Quiero que sepa que nuestros hijos 
saben perfectamente por lo que lucha-
mos, tenemos en nuestras ventanas 
pancartas que son perfectamente in-
teligibles y son capaces de compren-
derlas, ya que tienen unos padres que 
hablan con ellos sin ninguna clase de 
tapujos. ¡Ah! Y referente al zoológico, 
hasta ahora con la edad que tenemos 
sabemos distinguir algunas cosas. 
Quiero también comunicarle, referen-
te a la lejanía del instituto a Mas Du-
ran, que ahora mismo vienen niños al 
Montserrat Miró desde Valentine, Santa 
María y Mas Rampinyo ¿Lo encuentra 
usted cerca para estos niños? Pues los 
nuestros pueden ir igualmente a Mas 
Duran. Cuente usted señor que allí vi-
ven niños que también necesitan un 
instituto, a ellos también les podríamos 
preguntar si quieren estudiar, como us-
ted dice en la otra punta, ¿no? Porque 
el mismo camino hay de abajo a arriba 
que de arriba abajo. Otra objeción, a 
parte del sol y jóvenes por aquí dando 
vueltas que según usted dice que nos 
puede molestar, puedo asegurarle que 
miramos por el bienestar de esos jóve-
nes, recuerde que aquí tenemos cerca 
el paso del tren, una autopista y peli-
gros por la carretera. Y como madre de 
dos de esos jóvenes ¡sorpresa! Sí señor, 

mis hijos van a ese instituto y quiero lo 
mejor para ellos, por eso creo que el 
centro es tan digno tanto en Pla d’en 
Coll como en Mas Duran. Además, 
añadir que estamos completamente 
seguros que los niños no muer den. Y 
para fi nalizar, sólo me queda seguir 
animándole para que luche por que le 
pongan el instituto delante de su casa 
y pueda usted sentirse bien orgulloso. 
Gracias.

Tere Martín
Pla d’en Coll

El nostre tresor
A conseqüència de l’escalfament glo-
bal de la Terra, un dels problemes més 
greus és la sequera. Montcada era 
coneguda ja des de els temps dels ro-
mans com terra de rius i fonts, ells la 
denominaven “Monte-Catano” que sig-
nifi ca muntanya d’aigua. A l’Edat Mit-
jana els rics aqüífers del Besòs varen 
ésser canalitzats mitjançant el “Rec 
Comtal” per abastir d’aigua a Barcelo-
na. Aquestes aigües al segle XV varen 
ser aprofi tades per adobers i vidriers 
i als segles XVI i XVII pels molins pa-
perers. També van servir durant segles 
per regar hortes. 
A principis de 1900, Aigües de Barce-
lona va dur a terme diverses captacions 
d’aigua a Montcada per incorporar-la a 
la xarxa d’abastiment per a tota Bar-
celona, la més important a la Casa de 
les Aigües, però també al pous de Can 
Tuxans, Les Indianes, Pou del Pagesos 
i Can Dona-Déu. A la dècada dels 60, 
70 i 80 es va assolir un gran desen-
volupament industrial i demogràfi c. La 
construcció necessitava materials per 
edifi car i va començar una extracció 
incontrolada i salvatge de sorra a les 
lleres i camps dels voltants del Besòs i 
Ripoll. Això, afegit a les aigües residu-
als dels habitatges i de les indústries 
abocades directament als rius, va pro-
vocar la contaminació dels aqüífers. 
Tot i el mal sofert, amb els avenços 

tecnològics i una conscienciació col-
lectiva d’autoritats i població civil, som 
a temps de recuperar-los. El nostre 
poble té sota el subsòl una gran rique-
sa, sens dubte el recurs natural més 
escàs i desitjat del segle XXI: l’aigua. 
Tinguem-ne el màxim de cura; primer 
recuperant-la, després aprofi tant-la 
amb una bona gestió i, fi nalment, res-
pectant-la i conservant-la. Si es fan les 
coses ben fetes, tots gaudirem i les 
pròximes generacions ens ho agrairan. 
Aquest escrit el vaig fer amb la col-
laboració de Miquel Capella, a qui li 
dedico de tot cor.

Antoni Trias
Montcada

Respecto a las mascotas
El 10 de marzo el Ayuntamiento me 
denunció con 150 euros de multa 
por llevar a mi caniche de 6 kg suelto 
por la vía publica. Conozco la ley y sé 
que todos los perros deben ir atados, 
pero no siempre se aplica a todos los 
que se lo merecen. ¿Por qué tiene 
que ir atado un animal totalmente 
inofensivo? No se le puede castigar 
a ir atado toda su vida por si acaso 
algún día hace algo, porque mi perro 
nunca lo hará. 
Él no rompe mobiliario urbano, no 
pinta paredes, no aparca encima de 
la acera, no tiene malas ideas, no 
roba, no maltrata a las mujeres, no 
contamina, no abusa de menores, no 
asesina, no provoca guerras ni tiene 
envidias, ni se eliminan entre ellos... 
El único disgusto que me dará mi 
perro será el día en que se muera. 
Creo que los que deberían ir atados 
no son precisamente los animales. 
Deberíamos aprender mucho de ellos 
y respetarlos creando leyes que de 
verdad los defi nan y no los maltraten 
atándolos con una correa. Como no 
se quejan ¿no?

M.A.V.H.
Mas Rampinyo
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Kursaal: Impuls social i cultural
L’activitat cultural i l’associativa de Montcada i Reixac 
ha rebut un fort impuls amb la inauguració, coin-
cidint amb les Festes de Can Sant Joan, d’un nou 
equipament a la ciutat, l’Espai Cultural Kursaal.
Reivindicat per molts i merescut per tothom, aquest 
equipament dota Montcada i Reixac d’un nou punt 
de trobada que ha de resoldre un seguit d’injustes 
mancances que arrossegàvem des de fa massa 
temps. En aquest sentit, la posada en marxa del Kur-
saal ens serveix per fer un triple homenatge que es 
mantindrà inamovible en el temps.
D’una banda, la sala polivalent, amb capacitat per 

a més de tres-centes persones assegudes, porta el 
nom de l’actor de reconegut prestigi, Joan Dalmau, 
fi ll de Can Sant Joan, que ha dut el nom del barri i el 
de la ciutat arreu del món.
En segon lloc, l’accés principal al centre i sala d’ex-
posicions es converteix en un sentit homenatge a 
Sebastià Heredia, paradigma de l’activisme social al 
barri i de la lluita constant en benefi ci del col·lectiu.
Finalment, l’espai en sí respon a la ferma i perseve-
rant demanda i a l’afany de la ciutadania de Montca-
da i Reixac, en general, i Can Sant Joan, en particu-
lar, per fer d’aquesta una ciutat oberta a tothom, amb 

oferta sufi cient i dotada d’equipaments que donin 
resposta a les inquietuds i necessitats tant culturals 
com socials com lúdiques de totes i cadascuna de 
les persones que hi vivim.
El procés per arribar aquí no ha estat fàcil ni curt 
però, sens dubte, ha valgut la pena. Ara ve el més 
difícil: fer d’aquest un equipament viu, actiu i capaç.
A totes les persones que han impulsat la consecució 
de l’equipament, moltes gràcies. A les que han tre-
ballat durant tant de temps per fer-lo realitat, moltes 
gràcies. A totes les que el dotaran de vida i activitat, 
moltes gràcies.

Tropiezan de nuevo y con la misma piedra
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicta-
do sentencia de nulidad, en cuanto a la delimitación 
de las unidades de actuación, del planeamiento de la 
zona 21 de Terra Nostra hecho por el Ayuntamiento y 
aprobado por la Generalitat. La sentencia dice que se 
vulnera el principio de justa distribución de benefi cios 
y cargas que, por tanto, no es conforme a derecho.
Sólo hace un mes que todos los partidos de la oposi-
ción le pedíamos, mediante una moción, al Gobierno 
Municipal (PSC-CIU) un ejercicio de transparencia y 
buenas prácticas en la política municipal. La moción 
pedía una auditoría urbanística, motivada por dudas 

respecto a los procedimientos empleados en algunas 
operaciones urbanísticas, por la renuncia en el ante-
rior mandato del director del área y del concejal de Ur-
banismo, y por la noticia de que la Fiscalía se presen-
tará como acusación pública contra el ex-concejal de 
urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (ex-director 
de urbanismo en Montcada i Reixac) en un caso de 
prevaricación y soborno en un convenio urbanístico.
Tanto PSC como CIU se opusieron, utilizando argu-
mentos como rumores, suposiciones, dudas y juicios 
paralelos, y su conclusión fue que no tenían ninguna 
duda de que todo estaba bien hecho. Y ahora que 

hay una sentencia que dice que no todo está bien 
hecho y que crea una oportunidad para corregir los 
errores. PSC y CIU van a su bola y hacen una inter-
pretación unilateral, diferente a la que hacen el resto 
de partidos y de los vecinos, y que no cumple lo que 
dispone la propia sentencia.
Está claro que sólo se puede equivocar el que hace 
algo, pero corregir es de sabios. El hecho de ser go-
bierno implica que tienen la responsabilidad de go-
bernar, no que están en posesión de la verdad, están 
para resolver problemas y no para crearlos. 
¡Que no tropiecen dos veces con la misma piedra! 

Las sentencias judiciales se acatan y punto
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha 
emitido una clara sentencia en la polémica de las 
obras de urbanización de la zona 21 de Terra Nos-
tra. La lectura objetiva de la sentencia concluye que 
se re fi ere a todo el barrio, otra lectura sólo se puede 
entender como puramente interesada. El cumpli-
miento de una resolución judicial no es algo que 
pueda quedar a lo que unos gobernantes quieran 
entender, ya que la ejecución de una resolución ju-
dicial no se solicita, se exige; y su no cumplimiento 
da lugar a un posible delito de desobediencia. Esto 
que parece tan sencillo de entender para cualquie-

ra, no lo es para el gobierno municipal. ¿No será que 
tienen algún interés en interpretar dicha sentencia 
en un sentido determinado? ¿No será que precisa-
mente la unidad de actuación 1 que el gobierno no 
quiere incluir en la nueva reorganización es aquella 
que puede reportar algún benefi cio urbanístico? La 
sentencia en cues tión dice textualmente: “Estima-
mos la nulidad de la fi gura del planeamiento referida 
en los particulares de delimitación de unidades de 
actuación”. Por tanto, se extraen dos conclusiones: 
la primera que anula y deja sin efecto las obras de 
urbanización de la zona 21 de Terra Nostra en su 

globalidad y la segunda que la justicia advierte al 
Ayuntamiento de Montcada de que lo hicieron todo 
mal. Pero para reconocer esto tan claro y evidente 
hace falta una humildad de la que carece este gobi-
erno municipal y me pregunto: ¿esta interpretación 
errónea a quién benefi cia y a cambio de qué? Las 
sentencias no se interpretan, sino que se acatan, se 
podrá estar de acuerdo con ellas o no, pero se aca-
tan y punto. Aprovecho estas líneas para felicitar, en 
nombre del Partido Popular de Montcada, a la se-
lección española de fútbol por conseguir el pasado 
domingo una merecida victoria en la Eurocopa. 

Hem de caminar cap a la normalitat
El dia 18 de juny, Adimir (Associació de Disca-
pacitats de Montcada i Reixac) va presentar a la 
Casa de la Vila els projectes en què està treba-
llant en diferents àmbits per a la integració de les 
persones discapacitades, manifestant un agraï-
ment especial als voluntaris que col·laboren amb 
aquesta associació. Dels representants polítics, 
Adimir va rebre el reconeixement per la tasca que 
està desenvolupant. Però crec que no es tracta 
de donar-los copets a l’esquena per la valuosa 
feina que estant fent. La responsabilitat d’integra-
ció no ha de recaure en entitats i associacions 

malgrat puguin tenir subvencions. Tampoc no és 
feina del voluntariat. Són les administracions les 
que han de garantir la normalització de la vida 
quotidiana de les persones que, tot i les seves 
discapacitats, han de tenir un projecte de vida 
propi adaptat a les seves possibilitats. Una disca-
pacitat és una difi cultat afegida que pesa sobre 
les espatlles d’aquell que la pateix, que els reque-
reix en la quotidianitat més voluntat per enfron-
tar-se a la seva pròpia realitat. 
Ells fan aquest esforç; la societat, doncs, ha de 
deixar de viure del sentiment de solidaritat i fer 

efectius els drets que tenen. Com a ciutadans i 
ciutadanes han d’ocupar el lloc que els corres-
pon dins la societat. Són les institucions i les ad-
ministracions les que tenen l’obligació de garantir 
els mateixos drets per a tothom posant els recur-
sos que siguin necessaris, perquè d’això tracta 
la “societat del benestar”, amb què tots tant ens 
omplim la boca.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Montcada, lliure de bosses
A la tardor, després de les vacances d’estiu, 
CiU, des del govern municipal, promourà una 
campanya per tal que els ciutadans i ciutadanes 
prenguin consciència de la necessitat de substi-
tuir les bosses de plàstic per altres envasos més 
sostenibles quan vagin a comprar com bosses 
de paper, cabàs… 
Cada cap de setmana es consumeixen a Catalu-
nya més de 14 milions de bosses de plàstic, amb 
els conseqüents efectes negatius per al medi am-
bient. Hem de recordar que el reciclatge de les 
bosses de plàstic és escàs i molt costós, tarden 

més de 500 anys en la seva descomposició total 
i la seva fabricació precisa d’una gran quantitat 
d’energia i de petroli.
L’objectiu també és portar al Parlament una mo-
ció per gravar amb un impost ecològic de 20 
cèntims les bosses de plàstic d’un sol ús, igual 
que s’han fet en altres països de la Unió Euro-
pea. 
Aquesta ofensiva per reduir l’ús de bosses de 
plàstic i envoltoris innecessaris es complementa-
rà, després de la campanya informativa, amb un 
seguit de mesures fi scals, via ordenances fi scals 

locals, que ajudaran a assolir els objectius de re-
ducció fi xats.
Només guanyarem la batalla del medi ambient 
amb l’aplicació de mesures concretes i efectives, 
no amb els tòpics discursos de sempre.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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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

4 l divendres
Mostra de turisme. Tallers de henna, 
mandales i ioga. Hora: 17h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

Concurs de pastissos. De tot el món. 
Inscripció i lliurament: 17h. Lloc: carrer 
Reixagó. Amb berenar popular. 

Gran Scalèxtric. Fins a les 19.30h. Or-
ganitza: Casal Infantil Can Sant Joan. 

5 l dissabte
Visita. Barcelona a l’Edat Mitjana. Hora: 
17h. Lloc de trobada: Plaça del Rei 
(BCN). Organitza: Fundació Cultural.

Festival Entablaos. Espectacle poètic-
artístic Lorca, el Poeta a càrrec d’El Ri-
concillo. Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic 
l’Alzina.

Mostra de turisme. Projecció de la 
pel·lícula Agua i taller de cuina índia. 
Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Concert. El último vagón. Hora: 21.30h. 
Lloc: Montcata Vins (Besòs, 25-27). 

7 l dilluns
Festival Entablaos. Tarda de cinema: 
Camarón. Hora: 20h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.

8 l dimarts
Mostra de Turisme. Viatja en salut! Saps 
les normes de salut per viatjar? Hora: 
18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Bàsquet al carrer. Torneig 3x3 d’estiu. 
Hora: 18h. Lloc: Plaça de l’Església. Or-
ganitza: IME.

9 l dimecres
Festival Entablaos. Concert de fl amenc 
a càrrec d’Antonio Andújar i Manuel El 
Zambullo. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina.

10 l dijous
Donacions. Campanya del Banc de 
Sang i Teixits. Hora: de 17 a 20.30h. 
Lloc: CAP Les Indianes.

11 l divendres
Gimcana. De cotxes de ràdiocontrol. 
Hora: 17h. Lloc: Parc de les Aigües. Or-
ganitza: Centre Cívic La Riebera.

Taller. Classe oberta de dança del ven-
tre i mostres de dances, balls y play-
backs. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça del 
Bosc. Organitza: Casal Infantil de Can 
Sant Joan.

Hora del conte. La princesa i el pallas-
so al país dels contes a càrrec de Sole 
Palao. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Montcada Centre. 

Música. Sons d’estiu per escoltar a 
la fresca. Hora: 22h. Lloc: Jardins del 
Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: 
AV de Terra Nostra. 

Festival Entablaos. Concert de fl amenc 
fusió amb Maera i Jaleo Real. Hora: 
23h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.
Música. Festiclon amb Spirit in the night 
(Bruce Springsteen), Sincronicity (The 
Police) i Please (U2). Hora: 23h. Lloc: 
Pavelló Miquel poblet. Organitza: Ajun-
tament i Cadena 100.

12 l dissabte
Donacions. De Sang. Hora: de 18 a 21h. 
Lloc: CAP Montcada Centre.

13 l diumenge
Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Des de les 
11h i fi ns a les 17h. Lloc: Piscina d’estiu. 
Organitza Fundació per l’Esclerosi i l’IME.

14 l dilluns
Festival Entablaos. Actuació de Sevilla-
nes de Terra Nostra. Hora: 17.30h. Lloc: 
Casal de Gent Gran Casa de la Mina.

Presentació. Conclusions  de l’estudi 
d’hàbits de consum. hora: 20h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: Ajuntament 
de Montcada i Cambra de Comerç. 

15 l dimarts
Festival Entablaos. Taller de bulería. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.
Projecció de la pel·lícula Lola. Hora: 
20h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

16 l dimecres
Festival Entablaos. Cinema: Tarantos. 
Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina.

17 l dijous
Festival Entablaos. Concert de Luce-
ro Cárdenas amb el grup Almacalé i 
l’Associació de Ballet Flamenc Triana. 
Hora: 21h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

Festiclon
11 de juliol, 23h
Pavelló Miquel Poblet 

EXPOSICIÓ 
ELLS ULLS I LA PARAULA

De Gramenet Imatge Solidària
Fins al 13 de juliol

Exposició de manualitats 
de l’Esplai per a la Dona
Fins al 20 de juliol

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

4 5 6

11 12 138 9 107

15 514

J.Relat E. Relat E.Relat

J.Relat Rivas RivasJ.Relat E.Relat J.VilaJ.Vila

RivasRivas J.Relat E.RelatE.Relat

Farmàciesjuliol

16 1817

Spirit in the night 
(Bruce Springsteen), 
Sincronicity (The Police) 
i Please (U2).

Festival musical de bandes tribut de rock
Organitza: Ajuntament de Montcada i Reixac i Cadena 100

Gratuït
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>Cultura Imitadors d’U2, The 
Police i Springsteen 
al Festiclon. PÀG. 21

El festival de fl amenc 
Entablaos comença
el 5 de juliol. PÀG. 21

Una mascletà va posar el punt 
fi nal el 24 de juny a la festa 
major de Can Sant Joan que 
va omplir el barri d’activitats 
des del dia 20. Entre els actes 
més participatius destaquen el 
festival del CEIP El Viver a la 
plaça del Bosc, el primer dia, 
la bai xada de carretons el 23 
al matí, en la qual van partici-
par 7 bòlids, i la revetlla. El 
portaveu de la Comissió de 
festes, José Luis Conejero, s’ha 
mostrat satisfet amb la partici-
pació i la resposta de la gent. 
La inauguració del Kursaal, in-
closa dins del programa festiu, 
també va atraure força públic, 
especialment la representació 

teatral que es va fer el 24 de 
juny a la sala polivalent Joan 
Dalmau.
La Ribera va viure la seva 
festa major entre els dies 21 i 
24. El programa va començar 
amb un espectacle de titelles 
i màgia i va cloure amb rom 
cremat. La principal nove tat 
va ser l’exhibició de country i 
aeròbic que es va fer el 22 a la 
plaça del barri. La paellada po-
pular, amb més de 400 racions , 
va ser un dels actes més mul-
titudinaris. La presidenta de 
l’AV i membre de la Comissió 
de festes, Elisa Fernández, ha 
destacat l’elevada participació 
de gent de la Ribera i d’altres 
barris.

FESTES MAJORS DE CAN SANT JOAN I LA RIBERA

Les Comissions de festes valoren positivament l’assistència

Elevada participació 
als programes d’actes

Laura Grau | Can Sant Joan/La Ribera

La baixada de carretons va atraure set bòlids al·lucinants i un nombrós públic diseminat al llarg del recorregut | SANTI ROMERO

Els alumnes del CEIP El Viver van fer el pregó de la festa major de Can Sant Joan i van recrear un circ a l’escenari de la plaça del Bosc | LAURA GRAU

L’exhibició de country i aeròbic va ser una de les novetats del programa festiu de la Ribera | SANTI ROMERO

Les titelles Munchis van atraure força públic infantil | LG El ball del fanalet, a la plaça de la Ribera, va animar la revetlla de Sant Joan | SR
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FOTOGRAFIA

Ja s’ha obert el termini per pre-
sentar obres a la VI Biennal Es-
tatal de Fotografi a Medalla Ciutat 
de Montcada i Reixac 2008, a la 
qual pot optar qualsevol persona 
resident a l’estat espanyol que pre-
senti fi ns a un màxim de quatre 
treballs amb total llibertat de tèc-
niques, procediments i temàtica. 
L’objectiu d’aquest certamen, que 
convoquen l’Ajuntament i l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir), és difondre les 
tendències de la fotografi a con-
temporània. Les persones inte-
ressades a participar-hi han de 
lliurar les seves obres fi ns al 15 
d’octubre per correu (Apartat de 
correus, 81, 08110), o bé en mà a 
la seu de l’entitat, al Centre Cívic 
Mas Rampinyo, o a la Regidoria 
de Cultura. 

Guardons. El Premi d’Honor Me-
dalla Ciutat de Montcada i Rei-
xac i 600 euros seran per al par-
ticipant que classifi qui més obres 
dins de les 20 fi nalistes. També hi 
haurà 6 premis més de 150 euros 
cadascun i tres premis locals de 
90, 60 i 30 euros. El veredicte es 
farà públic el 18 de novembre a 
la Casa de la Vila. Des d’aquest 
dia i fi ns al 14 de desembre, totes 
les fotos del concurs romandran 
exposades en aquest mateix espai. 
També s’editarà un catàleg amb 
les fotografi es premiades.

L’Afotmir convoca la sisena Biennal 
Medalla Ciutat de Montcada 2008
El termini per presentar treballs, un màxim de quatre per autor, estarà obert fi ns al 15 d’octubre

Laura Grau | Redacció

‘Faro en la arena’, una de les obres de l’autor guanyador de la darrera Biennal | ALBERTO PORRES

Aquesta és la fotografi a que ha fet guanyar Tello el Concurs Nacional Primer de Maig | S.TELLO

Sergio Tello guanya el 
concurs Primer de Maig

> Viatge fotogràfi c pel Delta de l’Ebre
El fotògraf de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir) Òscar 
Barcons exposa a l’Espai Jove Can Tauler un recull de 15 imatges del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. L’exposició s’emmarca en la Mostra de Turisme 
Juvenil i es podrà visitar fi ns al 14 de juliol | LG

ÒSCAR BARCONS

Sergio Tello, de l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i 
Rei   xac (Afotmir), ha guanyat 
el primer premi de la dotzena 
edició del Concurs Nacional 
Fotogràfi c Primer de Maig que 
convoca la Unió Intercomar-
cal de l’Anoia, l’Alt Penedès i 
el Garraf del sindicat UGT. 
Tello, que va rebre el premi el 
passat 20 de juny, va ser esco-
llit entre un total de 71 autors 
d’Andalusia, Madrid, País Va-
lencià i Catalunya. 

Bona ratxa. El jurat ha premiat 
una de les fotografi es que va 
fer al 2006 en el seu primer 
viatge a Cuba. Es titula “Fotó-

grafos de la Habana” i refl ec-
teix la feina de dos fotògrafs 
de carrer que treballen davant 
del Capitoli amb màquines de 
fusta molt rudimentàries.
Tello, que imparteix un dels 
cursos de fotografi a de la Regi-
doria de Cultura, reconeix que 
porta una “bona ratxa” ja que 
aquest any també ha obtingut 
el Premi Especial de la X edi-
ció de la prestigiosa Biennal de 
Fotografi a Aqüeducte, que or-
ganitza l’Agrupació Foto-cine  
Cerdanyola i Ripollet (Afo-
cer), i el primer premi del III 
Concurs Fotogràfi c Alsina, en-
tre d’altres. El pròxim projecte 
de l’autor és fer una exposició 
sobre l’Índia.

Laura Grau | Redacció

El certamen, convocat per l’UGT, té prestigi a l’Estat espanyol



211a quinzena | juliol 2008 Cultura

‘Entablaos’ proposa una 
trobada amb el fl amenc
El festival arrenca el 5 de juliol amb una obra sobre Lorca

El mes de juliol tindrà un regust 
de fl amenc a Montcada amb la 
realització d’Entablaos, un projecte 
sorgit des de la Xarxa de Dina-
mització de Participació Ciutada-
na de l’Ajuntament, on estan im-
plicats els diferents equipaments 
socioculturals del municipi. Es 
tracta d’un festival de fl amenc 
on s’interrelacionen la música, 
la dansa, el cinema i la gastrono-
mia.

Programa. El programa d’actes 
començarà el 5 de juliol amb l’es-
pectacle poètic “Lorca, el poeta”, 
a càrrec del Col·lectiu Artístic El 
Rinconcillo, al Gran Casino de 
Terra Nostra (19h). Aquest equi-

pament també acollirà una tarda 
de cinema, on es projectarà la pel-
lícula “Lola”, el 15 de juliol (20h), i 
un concert de fl amenc-fusió el 18, 
amb el cantautor Diego Paqué i la 
Banda Picoco (22.30h). La Casa 
de la Vila serà l’escenari d’un tast 
de vins i una degustació de pernil, 
animada per una presentació so-
nora, el 8 de juliol, a partir de les 
18.30h. Els interessats a assistir-hi 
hauran d’inscriure’s a la recepció 
de la sala d’exposicions abans del 
7 de juliol abonant la quantitat de 
2 euros per persona. 
El Centre Cívic La Ribera acolli-
rà un taller de ritme i compàs fl a-
menc a càrrec de Diego Paqué, el 
10 de juliol (20h), i un espectacle 
musical amb les actuacions de Lu-

cero Cárdenas, el grup Almacalé 
i l’Associació de Ballet Flamenco 
Triana, el 17 de juliol (21h). 
Al Centre Cívic Can Cuiàs es 
projectarà el fi lm “Camarón”, el 
7 de juliol (20h), es durà a ter-
me un concert de fl amenc-fusió, 

amb l’actuació dels grups Maera 
i Jaleo Real, el dia 11 (23h), i un 
taller de bulería a càrrec de Noelia 
España, el 15 de juliol (18h). 
El Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina acollirà un concert amb 
diversos grups de cant i ball fl a-

menc, el 9 de juliol (17.30h), una 
actuació de sevillanes del grup 
Naima de Can Cuiàs i d’un altre 
conjunt de Terra Nostra, el 14 de 
juliol (17.30h) i la projecció de la 
pel·lícula “Los Tarantos”, el 16 de 
juliol (17h).

Laura Grau | Redacció

L’Associació de Ballet Flamenco Triana és un grup de Montcada i Reixac que actua cada any al Festival del Dia de la Dansa | ARXIU/ SH

El Festiclon porta a Montcada
el fenomen de les bandes tribut

Ja es poden recollir a la Casa 
de la Vila les invitacions per as-
sistir al Festiclon, un festival de 
bandes tribut de rock que tin-
drà lloc l’11 de juliol al pavelló 
Miquel Poblet i que organitzen 
conjuntament l’Ajuntament i 
Cadena 100. El festival comp-
tarà amb l’actua ció de tres ban-
des que imiten grups mítics de 
la història de la música rock i 
pop com U2, The Police i Bruce 
Springsteen. 
Els clons de la banda irlan-
desa són Please, un grup for-
mat per cinc músics de Gavà, 
fans de la música d’U2, que el 
1998 van decidir unir-se per 
fer versions  dels seus temes. 

Els clons de The Police són la 
banda Synchro ni  city, títol d’un 
dels millors àlbums del grup 
que liderava Sting i Spirits in 

the night, encapçalada pel mú-
sic Sergio Gisbert, versiona els 
temes més emblemàtics del gran 
rocker norda mericà.

FESTIVALS

Els concerts, que seran gratuïts, tindran lloc el proper 11 de juliol al pavelló Miquel Poblet 

El ‘juliol a la fresca’ torna 
al Casino de Terra Nostra

Laura Grau | Redacció

L’AV organitza una vetllada de jazz amb el Duet Woiski-Raspall

Spirits in the night és el grup que ret tribut al rocker nordamericà Bruce Springsteen | ARXIU 

L’Associació de Veïns de Terra 
Nostra reprèn aquest mes de 
juliol les sessions de música a 
la fresca que va organitzar per 
primera vegada l’any passat. 
La primera cita, una vetllada 
de jazz, serà l’11 de juliol a la 
terrassa del Casino de Terra 
Nostra (22h). El concert, gra-
tuït, anirà a càrrec del duet for-
mat pels músics Errol Woiski i 
Elisabet Raspall. Woiski canta, 
toca el baix, la guitarra i el pi-
ano i Raspall és compositora 
de jazz i pia nista i ha estudiat 
amb músics de renom com 
Tete Montoliu i Barry Harris, 
entre d’altres. La segona cita 
musical serà el 25 de juliol. 

La terrassa del Casino també 
acollirà sessions de ball tots els 
diumenges de juliol i setembre 
de 18h a 22h.

Laura Grau | Redacció

El duet de jazz Woiski-Raspall | ARXIU
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EXPOSICIONS

Juan Guerrero reivindica la fo-
tografi a compromesa “com un 
instrument de sensibilització de 
la població cap a realitats dife-
rents de la nostra”. El fotògraf de 
Santa Coloma de Gramenet va in-
augurar el 19 de juny a l’Auditori 
l’exposició “Els ulls i la paraula”, 
de l’entitat Gramenet Imatge Soli-
dària, de la qual és fundador. Les 

instantànies, de temàtica social, 
han estat cedides per prestigiosos 
professionals de la fotografi a com 
Kim Manresa i Bru Rovira, entre 
d’altres, i compten amb comenta-
ris de personalitats de diferents 
àmbits de la socie tat com la polí-
tica, el cinema i l’esport. La ven-
da de les imatges i el catàleg de 
la mostra es destina a projectes de 
cooperació al Tercer Món. Guer-

rero va parlar de la fotografi a 
“com el mitjà que aixeca acta de 
fets tan immorals com la mort 
de quatre nens cada minut per 
desnutrició”. 
Al fi nal de l’acte, que va ser pre-
sentat per la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), es va pro-
jectar una sèrie de fotografi es del 
brasiler Sebastiao Salgado sobre 
la fam a l’Àfrica.

El fotògraf Juan Guerrero reivindica 
el valor de la fotografi a social
L’Auditori acull fi ns al 13 de juliol una mostra d’imatges la venda de les quals té fi ns solidaris

Juan Guerrero, al costat d’una de les seves fotografi es, considera que aquest mitjà ha d’aixecar acta del que passa al món | LAURA GRAU 

Laura Grau | Montcada

La sala del Kursaal acull 
una mostra col·lectiva

La mostra es pot visitar a la sala Sebastià Heredia fi ns al 7 de setembre | LAURA GRAU

La nova sala d’exposicions Se-
bastià Heredia de l’Espai Cul-
tural Kursaal, a Can Sant Joan, 
s’ha estrenat amb una exposi-
ció col·lectiva de luxe formada 
per les obres de 14 pintors i 2 
escultors de Montcada i Rei-
xac. Es tracta de Carlos Vilal-
ta, Clara Cardona, Eva Sereno, 
Gabriel Renom, Gabriel Ruiz, 
Pedro Gómez Ballesta, Joan 

Capella, Jordi Conesa, José 
Antonio García, Josep Maria 
Pons, Luis Barbosa, Maese Pé-
rez, Miguel Cantero, Ramón 
Balsalobre, Ricard Liarte i Sai-
da Barbosa. 
La mostra, que es va inaugu-
rar el mateix dia que el Kur-
saal va obrir portes, el 24 de 
juny, es podrà veure a l’Audi-
tori Municipal a partir del 9 de 
setembre. 

Laura Grau | Can Sant Joan

L’exposició es podrà veure al setembre a l’Auditori Municipal
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RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA

Fins al 20 de juliol la sala d’expo-
sicions de la Casa de la Vila acull 
una mostra de les manualitats que 
han fet les alumnes dels tallers que 
organitza al llarg del curs l’Esplai 
per a la Dona. L’exposició està 
formada per una cinquantena de 
treballs d’estils i tècniques diver-
sos. Podem trobar bosses i corti-
nes fetes amb macramé, puntes 
de coixí, teules decorades, estova-
lles brodades, fi gures pintades de 
marmolina, olis, collages i sorres. 
De cara al curs vinent l’entitat 
oferirà com a novetat cursos de 
pathwork i de confecció | LG Membres de l’Esplai per a la Dona, a la sala d’exposicions de la Casa de la Vila | LAURA GRAU

El Museu fa “història en 
viu” amb un documental

El director de l’Acadèmia Phimisters i bateria professional publica un thriller psicològic

Una nombrosa representació dels 
ca sals de la gent gran i dels cen-
tres cívics va acudir el 25 de juny 
a la Casa de la Vila, a la presen-
tació de l’audiovisual ‘Fent histò-
ria’. El documental és un recull 
dels records de la gent gran a 
partir de diversos objectes perso-
nals. Aquesta iniciativa, defi nida 
per Mercedes Durán, directora 

del Museu Municipal, com “fer 
història en viu”, s’emmarca dins 
del programa ‘Anem al Museu’, 
promogut per la Diputació. 
A més de Durán, l’acte també 
va comptar amb la presència de 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), i Tània Galán, 
tècnica de la Diputació i coordi-
nadora de l’audio visual, que for-
marà part del fons del Museu.

L’Esplai per a la Dona clou el curs

La Casa de la Vila va acollir la presentació del documental ‘Fent Història’ | RAFA JIMÉNEZ

Mentiras és el títol de la primera 
novel·la que ha publicat José An-
tonio Medina (Barcelona, 1963), 
autor que compagina l’afi ció a 
l’escriptura amb la seva professió 
com a director i professor d’anglès 
a l’acadèmia local Phimisters. Me-
dina resi deix actualment a Argen-
tona, però va viure a Montcada 
entre 1986 i 1995. La seva prime-
ra incursió en la literatura és un 
thriller psicològic protagonitzat 
per dues dones entre les quals hi 
ha una forta rivalitat. “La trama 
és enrevessada i està plena de 
suspens”, ha explicat Medina. El  
llibre, coeditat pel propi autor i 
l’editorial sevillana Caleidoscopio, 
ja es pot adquirir a les llibreries  de 
Montcada.

Autor polifacètic. A més d’escrip-
tor, Me dina és bateria professio-
nal, àmbit en el qual compta amb 

diferents treballs editats amb grups 
com Jazz El Destripador i Ático 
3º. També ha actuat a programes 
de televisió com 3x4, La luna i La 

palmera. L’autor prepara dues no-
ves novel·les Eva tomando el sol i El 
secreto de Thorton. La seva web és 
www.joseantoniomedina.com.

José Antonio Medina és conegut a Montcada per dirigir l’Acadèmia Phimisters | J. SZPAKOWSKI

Laura Grau | Redacció

José A. Medina debuta en el món 
literari amb la novel·la ‘Mentiras’

LLIBRES

EXPOSICIÓ

> Aula oberta de guitarra elèctrica
L’Auditori va ser l’escenari el 27 de juny de l’aula oberta de guitarra elèctrica 
dels alumnes dels tallers que imparteix el músic Albert Faz a la Casa de la 
Vila. En el darrer curs s’ha matriculat una vintena d’alumnes repartits en sis 
grups ja que les classes es fan en grups reduïts de tres persones. A més, 
el professor dedica a cada alumne una atenció individualitzada, fet que no 
impedeix que puguin tocar junts en algunes ocasions per veure i escoltar els 
treball de la resta de companys | LG

SANTI ROMERO

La sala d’exposicions de la Casa de la Vila acull una mostra de manualitats de les sòcies

Rafa Jiménez | Montcada

L’audiovisual recull records personals a partir d’objectes
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el retro-visor Laura Grau
Fundació Cultural Montcada

Als anys seixanta existia un grup a Can Sant Joan del qual formava part l’actor Joan Dalmau

La inauguració de la sala poliva-
lent Joan Dalmau, el passat 24 
de juny, va posar de relleu que el 
teatre amateur a Montcada té un 
passat sòlid i un futur prometedor. 
L’obra JD, en homenatge a l’actor 
de Can Sant Joan, Joan Dalmau, 
va fer recordar a la gent més gran 
del barri els anys daurats del tea tre 
amateur, quan existia un grup es-
table que cada any per festa  major 
feia una representació a l’envelat, 

al costat dels antics safarejos. 
També havia actuat a la parròquia 
del barri i a l’Abi. Benilde Fernán-
dez, Joan Maria Soldevilla, Teresa 
Rosell i Miquel Zaragoza, recupe-
rats al muntatge JD, són alguns 
dels montcadencs que van formar 
part d’aquest petit moviment tea-
tral que va funcionar als seixanta i 
que va suposar els inicis de la car-
rera professional de Joan Dalmau. 
Segons Benilde Fernández, “el 

teatre era l’excusa perfecta per 
trobar-se, conversar i passar es-
tones divertides”. El grup no dis-
posava d’un lloc fi xe per assajar. 
En algunes ocasions ho feia a la 
desapareguda Acadèmia Cervan-
tes, ja que un dels membres del 
grup, Froilán Reina, n’era profes-
sor. Normalment representava co-
mèdies d’autors com Jorge Llopis, 
Alfonso Paso, Alejandro Casona i 
Víctor Ruiz Iriarte, entre d’altres. 

Els anys daurats del teatre amateur

El grup de teatre de Can Sant Joan va representar l’any 1967 la comèdia Eran tres, un gitano y un marqués | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

150 persones participen a 
la revetlla del carrer Major

Al voltant de 150 persones van 
participar en la primera revetlla 
de Sant Joan que va organitzar 
el 23 de juny l’AV de Montcada 
Centre, amb la col·laboració de 
l’Abi, la Coordinadora d’Associa-
cions per a la Llengua (CAL), la 
Comissió de festes alternatives i 
el Consistori. 

Banquet. L’organització va facili-
tar als comensals les taules i les 

cadires –que s’havien de reservar 
prèviament– que es van instal·lar 
al carrer Major, a l’alçada del car-
rer Generalitat. Després de l’àpat, 
on cada família es va portar el seu 
sopar, hi va haver ball amb disco-
teca mòbil. El tresorer de l’AV de 
Montcada Centre, Esteban Fer-
nández, ha valorat positivament 
la vetllada i ha anunciat que l’any 
vinent es tornarà a organitzar, “a 
causa de la bona resposta que 
ha tingut”, ha afegit.

Laura Grau | Montcada

AV MONTCADA CENTRE

La revetlla de Sant Joan del centre va atraure al voltant de 150 veïns | SANTI ROMERO

L’entitat valora positivament la resposta a la primera convocatòria
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Dídac de la Torre,  
optimista sobre el futur de
La Salle. PÀG. 27

L’Open d’Escacs 
arriba al fi nal amb 
molta emoció. PÀG. 28

>Esports

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) ja ha donat per fi nalitzada 
la seva temporada amb uns resul-
tats satisfactoris i la mirada posada 
en el setembre del 2009, quan el 
club complirà els 30 anys de vida. 
Amb 100 socis i uns 50 atletes 
federats, dirigits per dos entrena-
dors, Francisco Gómez ‘Frasqui’ i 
Juan Abián, la JAM fa un balanç 
positiu dels resultats d’aquesta 
temporada en cros i pista. “Som 
una entitat modesta i, amb el 
volum d’atletes que tenim, hem 
fet un bon paper. A gairebé totes 
les categories tenim corredors 
entre els 10 primers”, comenta 
Abián, president de la  JAM des de 
fa 18 anys. 
Els alevins Yeli Sagna, campió de 
Catalunya en 2.000 metres en pis-
ta i cros, i Joan Riera; els cadets Ai-
tor Martín, campió de Catalunya 
i sots-campió d’Espanya als 1.500 
obstacles, i Adrián Serrano; i les ju-
venils Aida Ariza i Sara Zamarre-
ño són, ara mateix, les promeses 
més fermes de l’entitat. 
Amb uns resultats esportius favo-
rables, el futur de la JAM només 
es veu enterbolit per la pèrdua de 
les seves pistes d’entrenament. La 
construcció al Pla d’en Coll del 
nou IES Montserrat Miró, que en-
cara no té una data d’inici d’obres, 
provocarà el trasllat de la seu de 
l’entitat. L’Ajuntament proposa 
adequar l’antic camp de futbol de 
la Ferreria, però el club demana 

que aquesta sigui una solució tran-
sitòria i que, en el futur, s’adapti la 
zona propera al col·legi Font Freda 
per tenir una ubació més cèntri-
ca. “A nosaltres ens agradaria 
tenir un estadi, però som realis-
tes, ara disposem d’unes bones 
instal·lacions i en el futur espe-
rem continuar, almenys, amb 
les mateixes condicions”, explica 
Abián.   

El retorn de Cera. Consolidat el tre-
ball amb el planter  i sense l’equip 
sènior, la JAM tindrà una gran no-
vetat per a la temporada que co-
mença al mes de setembre: Carlos 
Cera, qui mai ha deixat d’entrenar-
se a Montcada sota les ordres de 
‘Frasqui’, torna al club després de 
dos anys al Ripollet Unió Atlètica 
(RUA). De cara al 30è aniversari, 
la JAM planteja fer una exposició i 
una trobada entre antics membres 
del club.
A banda del balanç de la tempora-
da que ja ha quedat enrere, la JAM 
també valora molt positivament 
les millores en l’organització de 
la Milla Urbana, que es consoli-
da al calendari de la Festa Major. 
La crisi econòmica generalitza-
da, que ha afectat diversos clubs 
montcadencs, no s’ha deixat sen-
tir a l’entitat, segons explica el seu 
president: “La crisi no ens afecta 
perquè sempre hem sigut rea-
listes. Ens autofi nancem amb 
les quotes dels socis i no estirem 
més el braç que la màniga”. 

ATLETISME

Rafa Jiménez |  Redacció

La JAM tanca la temporada amb bons 
resultats i l’anunci del retorn de Carlos Cera

Francisco Gómez, ‘Frasqui’, i Ildefonso Teruel, amb una representació dels joves atletes que vesteixen els colors de la JAM | SANTI ROMERO

Consolidat el seu treball amb el planter, la Joventut Atlètica Montcada prepara la celebració del seu 30è aniversari i recupera a un dels seus atletes més importants  

A les dues últimes setmanes, la JAM 
ha fi nalitzat la temporada amb bons 
resultats. A Amposta, el cadet Aitor 
Martín va aconseguir la victòria al 
campionat de Catalunya als 1.500 
metres obstacles. A la mateixa cursa, 
Adrià Serrano va guanyar la medalla 
de bronze. Tots dos (foto) han acon-
seguit la mínima per a participar al 
campionat d’Espanya que es farà a 
Lugo a l’octubre. A Vic, al campionat 
de Catalunya juvenil, Aida Ariza va 
ser tercera i Sara Zamarreño, quar-
ta, als 800 metres. Lluís Naval va 
acabar setè als 2.000 | RJ

Més èxits a les últimes proves de la temporada 

JAM
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El CD Montcada i el Sant Joan 
es van trobar en el seu acomiada-
ment de la temporada. Aprofi tant 
la Festa Major de Can Sant Joan, 
tots dos clubs van organitzar un 
partit amistós a l’estadi del barri 
el 21 de juny. El resultat era el de 
menys, però enmig d’un ambient 
cordial i esportiu l’equip verd se’n 
va emportar la victòria per 1 a 2. 
Xavi Alonso i Cristian, al fi nal de 
la primera part i al principi de la 
segona, van avançar als visitants. 
Cristian, de penal, va deixar el 
marcador en l’1 a 2. Un dels atrac-
tius d’aquest amistós va ser poder 
veure per primera vegada al porter 
Rubén Tardío amb la samarreta 
verda debutant, curiositats del des-
tí, contra el seu anterior equip.
Després d’aquest matx, tots dos 
equips ja estan de vacances i torna-
ran a la competició amb l’inici de la 
pretemporada. El CD Montcada, 
amb la plantilla ja tancada amb 12 
incorporacions, reemprendrà els 
entrenaments el 28 de juliol, amb 
sessions de dilluns a divendres a 
l’estadi de la Ferreria. El club ja 
ha tancat les dates per jugar qua-
tre amistosos. El 30 d’agost es farà 
la presentació i es jugarà un partit 
amb un rival encara per determi-
nar. El Mataró i L’Hospitalet, tots 
dos equips de Tercera Divisió, 
seran dos dels rivals dels montca-

dencs en la seva preparació. La lli-
ga s’inicia el 7 de setembre i ja s’ha 
conegut la retirada de dos equips: 
Badalona B i Roda de Barà. 

Sant Joan. Per la seva banda, el 
Sant Joan encara està planifi cant 

la plantilla per al seu debut a la 
Primera Regional. La intenció de 
l’entrenador, Fernando Gómez 
‘Cuqui’, és donar oportunitats a 
tota la plantilla que ha aconseguit 
l’ascens i reforçar-se amb quatre o 
cinc jugadors. L’equip tornarà als 

entrenaments el 21 d’agost. Abans 
de l’inici de la lliga, el 14 de setem-
bre, els montcadecns jugaran vuit 
amistosos. El 4 de juliol, el club 
celebra una Assemblea per confi r-
mar la continuïtat de l’actual junta 
per a un nou mandat.

CD Montcada i UE Sant Joan fi nalitzen 
la temporada amb un derbi amistós

FUTBOL

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení planifi ca el seu primer any 
a Primera pensant en la permanència

Mentre que els verds ja han tancat la seva plantilla, l’equip de Can Sant Joan encara ha de confi rmar quins seran els seus reforços

El capità 
Emilio deixa el 
Game’s Gallery 
Montcada

Emilio Sánchez Solana (35 anys), 
un dels jugadors més importants 
del Game’s Gallery Montcada a 
les dues darreres temporades, no 
seguirà al Miquel Poblet el proper 
any. El capità, que vivia la seva se-
gona etapa al club, no encaixa en la 
nova fi losofi a de l’entitat. “Estem 
contents amb el seu rendiment, 
però el club aposta per gent més 
jove”, ha comentat l’entrenador, 
José María Borbón, ‘Pati’.  
Pel que fa a la resta de la planti-
lla, Sergio Oruj, que inicialment 
s’havia compromès a continuar, 
torna al seu equip d’origen, l’FS Ri-
pollet. L’entitat ha fi txat l’universal 
Miguel Alijarte que prové del Mar-
fi l Santa Coloma. A l’espera de la 
contractació d’un porter i un altre 
jugador de camp, ‘Pati’ ja ha deci-
dit que el juvenil  Jonathan García 
estigui al primer equip la propera 
temporada. 

FUTBOL SALA

Rafa Jiménez| Redacció

L’equip sènior femení de l’EF 
Montcada ha donat per fi nalit-
zada la temporada després d’uns 
amistosos contra equips de supe-
rior categoria que han servit per 
celebrar el seu ascens a la Prime-
ra Catalana. Cara al proper curs, 
l’equip que continuarà entrenant 
Antonio Moya vol mantenir el 
bloc amb la incorporació d’unes 
quatre jugadores. 
L’EF Montcada començarà la 
pretemporada el 2 de setembre 
i la lliga, a la tercera setmana 
d’aquest mes. L’objectiu, se-
gons el seu entrenador, és clar: 
“Adaptar-nos a la categoria i 
lluitar per la permanència”.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA

Amb motiu de la Festa Major, el CD Montcada va visitar el camp de Can Sant Joan per jugar un amistós i acomiadar la temporada |  SANTI ROMERO

Cara a la propera temporada l’equip, que continuarà entrenant Antonio Moya, mantindrà el bloc amb unes quatre incorporacions, una per a cada línia

Després d’una temporada molt completa i regular, l’equip femení de l’EF Montcada, que entrena Antonio Moya, va aconseguir l’ascens a Primera Catalana  |  SANTI ROMERO

Emilio deixa el CFS Montcada |  SANTI ROMERO
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> La Salle tanca la temporada amb un sopar ple d’homenatges
El 20 de juny, el CH La Salle va celebrar el seu sopar de cloenda de la temporada a les instal·lacions del col·legi. 
Alguns dels jugadors que deixen l’equip van ser homenatjats: Jaume Soto, Manu Pesquer, David Sánchez, Óscar 
San Felipe, Amadeu Jezequel, David González, Xavi Martín i Toni López, del sènior masculí; i Cristina Ruiz, Mónica 
Carmona i Azucena Hernández, del femení –a la imatge | RJ

PEDRO DE LAMO

Després del descens a Primera Ca-
talana del seu primer equip, el CH 
La Salle vol regenerar-se des dels 
seus fonaments amb una aposta 
per la gent jove, tant amb la relació 
de jugadors com amb el seu nou 
entrenador. Dídac de la Torre, de 
28 anys, serà l’encarregat de dirigir 
el sènior masculí la propera tempo-
rada, encara que no sap si jugarà a 
Primera o a Lliga Catalana.
-Per què va acceptar entrenar  
La Salle?
El coordinador, Pablo Camarero, 
em va trucar i em va explicar el 
nou repte del club, que és treballar 
amb gent jove. Em va convèncer i 
em fa il·lusió participar en aquest 
projecte. 
-El primer equip ha perdut força  
jugadors. Aquest fet li preocupa?

Ens amoïna perquè era gent im-
portant. Ho podem pal·liar amb 
gent jove i més formació. Proba-
blement, no obtindrem resultats 
immediats, però la nostra idea és 
consolidar un equip a Primera Ca-
talana amb aquesta base de juga-
dors joves. També tenim molt clar 
que si podem incorporar jugadors 
amb experiència, ho farem. 
-El CH La Salle aposta per juga-
dors joves... i el seu entrenador 
també ho és. 
Sóc jove, però no crec que això si-
gui una problema. A les Franque-
ses vam elaborar un projecte molt 
semblant i vam aconseguir bons 
resultats durant tres anys.
-Quina és la seva fi losofi a?
Més que per l’aspecte tècnic o tàc-
tic, faig una aposta per la discipli-
na, el treball i la constància. Amb 

aquests trets, les coses sortiran ro-
dades el proper any. 
-Quin joc pot esperar l’afi ció?
Un joc dinàmic amb molt ritme. 
La meva intenció és canviar la de-
fensa que es feia tradicionalment 
en aquest club i fer-ne una més 
viva, oberta, per poder sortir ràpid 
al contraatac.
-L’equip encara no sap si jugarà a 
Primera o a Lliga Catalana. Això 
condiciona la confecció de la plan-
tilla?
És obvi. Si entrem a la Lliga Ca-
talana, el plantejament és diferent 
perquè s’ha de ser més competitiu 
en una lliga molt més estricta i seria 
important incorporar gent experta. 
Si ens quedem a Primera, la idea 
és recórrer a gent de la casa i no 
és necessari buscar resultats a curt 
termini.

Rafa Jiménez | Redacció

“Amb disciplina, treball i constància 
esperem que l’any vinent tot vagi rodat”
El nou entrenador del CH La Salle es mostra optimista amb el pròxim projecte dels montcadencs, que encara no saben si jugaran a Primera o a la Lliga Catalana

ENTREVISTA AMB DÍDAC DE LA TORRE

Dídac de la Torre, a l’esquerra, i Pablo Camarero, units en el nou projecte de La Salle |  R. JIMÉNEZ

BÀSQUET. CB MONTCADA

El CB Montcada seguirà comp-
tant, a la propera temporada, amb 
el suport econòmic del seu princi-
pal patrocinador, l’empresa de pin-
tures Valentine. Per agrair la seva 
col·laboració, la junta directiva del 
club montcadenc ha dedicit posar-
li el seu nom a tots els seus equips. 
“Valentine continua al nostre 
costat i nosaltres li ho agraïm 
amb aquesta decisió”, explica 
Rosa Olivares, presidenta del CB 
Montcada.

Formació de la plantilla. A nivell 
esportiu, el CB Montcada té gai-
rebé tancada la plantilla per al seu 
primer projecte a Primera Cata-
lana. A falta de la possible incor-
portació d’algun jugador interior 
més, ja es coneixen els noms dels 
quatre júniors que formaran part 
del primer equip: Iván Costa, Al-
bert Ortega, Aitor Murua i Óscar 
Bistuer. L’equip, que entrenarà 
Miguel Àngel Cortón, començarà 
la pretemporada la segona setma-
na d’agost.

Rafa Jiménez |  Redacció

El club reconeix el suport 
del seu patrocinador
Tots els equips de l’entitat lluiran el nom de l’empresa Valentine
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Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107

ESCACS. Open Internacional Ciutat de Montcada

La forta competitivitat provoca que el 
torneig es decideixi a l’última ronda

Un cop més, l’emoció ha marcat el 
desenvolupament de la XVI edició 
de l’Open Ciutat de Montcada, 
que ha comptat amb la participa-
ció d’uns 150 escaquistes. A falta 
de la disputa d’una ronda, no hi 
havia res decidit als dos grups de 
la competició. El cubà Yuri Gonzá-
lez Vidal, que havia dominat amb 
claretat després de guanyar les cinc 

primeres partides, es va enfonsar a 
l’últim moment en demostrar una 
actitud excessivament conservado-
ra. A la penúltima ronda, les taules 
amb l’ucranià Viktor Moskalenko 
va propiciar que el búlgar Julian 
Radulski empatés amb el cubà al 
capdavant de la classifi cació. Al 
tancament d’aquesta edició, només 
mig punt separava els dos líders 
de Moskalenko i el cubà Lázaro 

Bruzón. “Ha estat un Open molt 
fort ja que la participació de gent 
nova ha provocat més competi-
tivitat”, ha explicat Jaume Izquier-
do, president de l’UE Montcada, 
entitat organitzadora.
Al grup B, també va haver-hi emo-
ció fi ns a l’últim moment. Fatollah 
Arshad tenia només mig punt 
d’avantatge respecte Marc Ortega 
abans del seu enfrontament. 

CICLISME

El ciclista montcadenc José Ortín 
va acabar a la segona posició de la 
seva categoria, de 55 a 64 anys, a 
la XVIII edició de la Marxa Ciclo-
turista de la Quebrantahuesos, que 
es va disputar a Sabiñánigo (Osca) 
el 21 de juny, sota una forta calor. 
Ortín, de 62 anys, va fi nalitzar al 
segon lloc després de recórrer els 
205 quilòmetres de distància amb 
un temps de 6 hores, 30 minuts 
i 16 segons. La prova, considera-
da la més important del calendari 
cicloturista nacional, va comptar 
amb la participació d’uns 7.000 
ciclistes. Ortín ha guanyat la Que-
brantahuesos en sis ocasions. 

El veterà José Ortín torna a brillar a 
la Quebrantahuesos i acaba segon

Rafa Jiménez | Redacció

Guanyador de sis Quebrantahuesos, Ortín ha acabat segon a la XVIII edició de la prova  |  ARXIU

Tot i les elevades temperatures, el ciclista montcadenc va aconseguir la segona plaça 

Abans de la jornada de tancament, només mig punt separava els quatre primers classifi cats

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

Jugadors en acció el primer dia de l’Open d’Escacs Ciutat de Montcada, el 25 de juny, a l’Espai Kursaal de Can Sant Joan |  RAFA JIMÉNEZ
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en 2 minuts...

> El Shi-Kan fa el tancament de temporada
Una nombrosa representació de karatekas del Shi-Kan va partici-
par a la cloenda de la temporada amb un entrenament a la platja de 
la Mar Bella (Barcelona) el 20 de juny. Al mes de juliol el club enca-
ra farà una altra activitat. El dia 19 s’ha organitzat un curs per a la 
utilització del ‘bokken’ 
(rèplica en fusta d’una 
espasa japonesa). 
La classe es farà pel 
matí a la pista coberta 
del carrer Bonavista. 
Aquesta jornada, or-
ganitzada pel Shi-Kan, 
es fa per segon any 
consecutiu | RJ 

Anna Maria Figueroa, Ferran 
Muñoz, Antoni Porta i Santi 
Rebollo, membres del Centre 
Excursionista de Montcada i 
Reixac (El Cim), van pujar el 24 
de juny al Mont-Blanc (França). 
Aquesta muntanya, de 4.810 
metres, és el més alt de l’Europa 
Occidental i dels Alps | RJ

MUNTANYISME    

El CIM puja al 
Mont-Blanc

> Javier Quílez, subcampió d’Espanya
Javier Quílez, atleta del Club Atlètic Mollet, va quedar segon al 
Campionat d’Espanya en pista que es va disputar el 28 de juny a 
Gandia (València). Amb un temps de 55’45” i sota una forta calor, 
el montcadenc només va ser superat pel madrileny Javier Moreno, 
de l’Spartak Getafe. Tres cops campió d’Espanya, Quílez suma el 
seu segon subcampionat i participarà als Europeus que es faran el 
28 de juliol a Ljubljana (Eslovènia) | RJ 

> El Lee-Young guanya 17 medalles al Campionat de Girona
El club Lee-Young va obtenir un bon botí de medalles a la seva participació al torneig que es va disputar 
el 21 de juny al pavelló municipal de Girona. Per equips, el club montcadenc va ser el millor dels 30 
participants després d’aconseguir 10 medalles d’or, 3 de plata i 4 de bronze. El torneig va comptar amb 
la participació de 250 taekwondistes de tot Catalunya | RJ

LEE YOUNG

Els quatre membres del CIM van trigar quatre dies a pujar el Mont-Blanc |  EL CIM

> Triomf del ciclista Sebastià Franco
El ciclista del Saunier Duval-Alcaraz va aconseguir la victòria a la 
modalitat americana en pista al I Memorial Pedro Franco que es va 
disputar el 21 de juny al Velòdrom de Tortosa (Tarragona). En car-
retera, Jordi Cervantes va fi nalitzar a la desena posició a la Volta al 
Llagostí, que va unir Peñíscola i Vinarós entre el 21 i el 22 de juny. 
El dia 28, al XLIè Gran Premi Sant Pere de Perafort (Tarragona), 
Cervantes va repetir la mateixa posició mentre que Carlos Lapuerta 
va ser setè. Als propers mesos, el Saunier Duval-Alcaraz té previst 
participar, si el seu pressupost ho permet, a la Volta a Àvila (del 10 
al 13 de juliol) i a la Volta a Zamora (del 13 al 17 d’agost) | RJ 

SHI-KAN
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El Mundialet de la Ribe-
ra, organitzat per la Taula 
Cívica i l’equip comunita-
ri del barri en el marc del 
programa de dinamització 
social del Pla Integral de la 
Ribera, va celebrar el 27 de 
juny la fi  del torneig. En un 
acte lúdic, els organitzadors 
van lliurar material espor-
tiu, medalles i trofeus als 
tres equips guanyadors de 
cada categoria i una pilota 
per a tots els participants. A 
més, també es van atorgar 
guardons als porters menys 
golejats i als jugadors més 
anotadors de cada cate-
goria. La festa, que va te-
nir lloc a la pista del barri 
amb una exhibició de ball 
de reggaeton inclosa, es va 
obrir amb un partit entre els 
capitans de tots els equips 
participants. El torneig ha 
estat un èxit tant d’implica-
ció com de participació per 

part dels jugadors que, se-
gons els organitzadors, han 
adquirit molt bé els valors 
de compromís, constància, 
ordre i tolerància que es vo-
lien transmetre amb aquest 
projecte. Durant el torneig 
també es van lliurar punts 
addicionals als equips que 

respectessin els valors es-
mentats.

Xifres. En el Mundialet de 
la Ribera s’han disputat 
sis jornades, amb la parti-
cipació d’una setantena de 
jugadors. La competició, 
que es dividia en tres cate-

gories –de 8 a 11 anys, de 
12 a 14 i de 15 a 18–, ha 
comptat amb el concurs 
de 16 equips formats per 
infants de set nacionalitats 
diferents. Set conjunts van 
participar en totes les jorna-
des i la resta ho ha fet en un 
màxim de quatre.

ESPORTS LA RIBERA

Núria Sánchez | Redacció

en 2 minuts...

> El Font Freda obté catorze pòdiums

L’IME va atorgar el 27 de juny els premis als participants de 
la primera edició de la Lliga d’Hivern de futbol-7 (a la imat-
ge). El conjunt April Centric ha estat el campió per davant 
de Grup Nexo, Marisqueria Romero i Syrtel | NS

> Lliurament de premis de la lliga d’hivern

El Mundialet de futbol, exemple 
de tolerància i esportivitat
La primera edició del torneig ha estat un èxit, amb una mitjana de setanta participants a cada jornada

El CEIP Font Freda va obtenir 14 pòdiums a la Final 
Comarcal de Judo del 14 de juny a Badia. Els judoques 
locals –a la imatge–, entrenats per Alicia Alonso, van 
obtenir un or, sis plates i set bronzes | NS

Els guanyadors de les tres categories del I Mundialet de la Ribera van ser obsequiats amb medalles | RAFA JIMÉNEZ

RAFA JIMÉNEZ

COUNTRY

Consolidació del curs d’estiu

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitza un any 
més el curs de country, una de les activitats consolidades dins 
del programa estiuenc. El curs s’imparteix des del dia 18 de 
juny i fi ns al 23 de juliol a la Zona Esportiva Centre. L’activitat 
es fa els dilluns i dimecres, de 19 a 20.30h. | NS

Els participants aprenen les directrius bàsiques d’aquest ball | SANTI ROMERO

HIP-HOP

La principal novetat de l’any
Per primer cop l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) 
ofereix un taller de hip-hop per a majors de 12 anys. Aquesta 
activitat és una de les novetats que s’emmarca dins del pro-
grama estiuenc. El taller de hip-hop es fa els dimarts i dijous, 
de 18.30 a 20h, al Gimnàs Municipal de la Zona Esportiva 
Centre des del 17 de juny fi ns al 22 de juliol. El taller compta 
amb la participació d’una vintena de joves que vol aprendre 
els passos d’aquesta disciplina provinent dels ritmes afroame-
ricans i hispanoamericans | NS

El curs de hip-hop ha tingut molt bona acollida entre les més joves | SANTI ROMERO

BALLS CARIBENYS

El curs té una bona acollida

Per segon any consecutiu, l’IME ofereix un curs de balls cari-
benys que engloba diverses disciplines com el txa-txa-txà, la 
batxata, el merengue, la salsa i el forró i tot tipus de disciplines 
procedents de zones càlides i caloroses. El curs s’imparteix 
els dimarts i els dijous, de 21.30 a 23.30h, a la Zona Esportiva 
Centre fi ns al 22 de juliol | NS

Els participants poden aprendre diverses disciplines | SANTI ROMERO

> Taller de ritmes cubans
L’IME ofereix enguany un taller que combina els ritmes 
cubans i caribenys. Entre les disciplines que es practi-
quen destaquen la rueda cubana, el txa-txa-txà i el tan-
go. Els balls s’imparteixen els dilluns i els dimecres, de 
22.15 a 23.45h, a la Zona Esportiva Centre. Aquesta 
activitat s’estrena aquest any dins la oferta estiuenca i 
compta amb una vintena de participants. Per assistir al 
curs, que és per a majors de 16 anys, és imprescindible 
saber passos de salsa | NS

FONT FREDA
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DANSA ORIENTAL

Els ritmes exòtics guanyen adeptes

Els cursos de dansa oriental repeteixen i guanyen participants  
dins de l’oferta esportiva d’estiu que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME). Els balls s’imparteixen els di-
marts i els dijous, de 20 a 21.30h, a la Zona Esportiva Centre. 
Aquesta activitat es fa per tercer any consecutiu i té molt èxit, 
sobretot, entre el públic juvenil. A les classes s’ensenya l’exo-
tisme i els ritmes dels països asiàtics, una cultura desconegu-
da i propera alhora | NS

La dansa oriental obté molt bona acollida entre les noies joves | SANTI ROMERO

TIR AMB ARC

BÀSQUET

Divuit equips participen al 3x3

Un total de 18 equips va participar a la diada de bàsquet al 
carrer que va tenir lloc el 19 de juny a la plaça del Bosc de 
Can Sant Joan. L’activitat la van organitzar l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i el CEB Can Sant Joan. La propera jor-
nada de bàsquet es farà el 10 de juliol a la plaça de l’Església, 
en aquesta ocasió promoguda per l’IME i el CB Montcada. Les 
inscripcions es poden fer a les ofi cines de l’IME, al carrer Tar-
ragona, 32, de dilluns a dijous, de 9 a 13h, i de 17 a 19h, fi ns 
al dia 5. El preu de la inscripció és de 4 euros per equip | NS

El 3x3 de Can Sant Joan va tenir una elevada participació | SANTI ROMERO

L’any passat Montcada va nedar 38.000 metres per l’esclerosi | ARXIU/SANTI ROMERO

L’EF Montcada va tancar 
la temporada el 7 de juny 
amb un sopar multitudina-
ri a l’antic camp de la Fer-
reria. El club ha aconseguit 
enguany tres ascensos i no 
ha perdut cap categoria. El 
coordinador de l’Escola, 
Carlos Depares, s’ha mos-
trat molt satisfet amb els 
resultats esportius, malgrat 
que ha afi rmat que tenen 
una espina clavada. “L’any 
ha estat molt positiu, però 
ens sap greu que el juve-
nil s’hagi quedat a un sol 
punt de l’ascens”, ha dit. 
D’altra banda, Depares ha 
agraït la tasca a la coordi-
nació d’Eusebi de Miguel, 
José Manuel Arjona, An-
drés Arjona, i Manuel Co-
lete. Sobretot dels Arjona, 
que l’any vinent només es 
dedicaran a entrenar, i Co-

lete, que abandona el club. 
Per la seva banda, el presi-
dent de l’EF, Manel Trias, 
ha afi rmat que està molt 
content per la feina realit-
zada en el seu primer any 
en el càrrec: “Estem molt 
satisfets per la implica-
ció de tothom. A més, el 
nostre club creix any rere 
any i és una alegria per a 
nosaltres”. 

Reconeixements. La junta 
del club va atorgar a tots 
els jugadors una copa i als 
més petits –patufets i pre-
benjamins– una copa i una 
medalla. A més, el club va 
voler reconèixer amb un 
diploma la tasca de quatre 
juvenils, que enguany tan-
quen la seva etapa a l’enti-
tat. Es tracta d’Andreu Ri-
cote, Dani Moreno, Aaron 
Montoro i Carlos Vivo.

FUTBOL. EF Montcada

Núria Sánchez | Redacció

L’Escola tanca la temporada 
amb un sopar multitudinari
L’entitat ha acabat una campanya esportiva molt bona, aconseguint tres ascensos de categoria i cap descens

Tots els jugadors de l’entitat van rebre un trofeu | MANUEL MORENO

Èxit de participació a la jornada
Al voltant de cent-cinquanta persones van participar a la diada 
de tir amb arc que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) 
va organitzar l’1 de juliol a la plaça de l’Església. Un any més, 
aquesta activitat va tenir molt bona participació, sobretot entre 
els més petits. L’acte va comptar amb el suport del Club Català 
de Tir amb Arc Can Piqué. Els participants van posar a prova la 
seva punteria amb fi gures d’animals en tres dimensions. Des 
de l’altre cantó de la línia, els monitors i els arquers indicaven 
les directrius que s’havien de seguir i ensenyaven els infants 
a tirar amb l’arc. Els participants van poder gaudir d’una bona 
tarda afi nant la punteria | NS

Els participants van provar la punteria amb el tir amb arc | SANTI ROMERO

Al juliol, ‘Mulla’t’ i 
surt al carrer

ACTIVITATS D’ESTIU

El programa d’activitats 
d’estiu es completa amb 
el 3x3 de futbol al carrer 
que es farà davant del 
pavelló Miquel Poblet el 
8 de juliol. La inscripció 
prèvia s’ha de fer abans 
del 4 de juliol a les ofi ci-
nes de l’IME. D’altra ban-
da, el 15 de juliol es farà 
una marató d’aeròbic a la 

plaça de l’Església i en el 
mateix lloc hi haurà una 
marató d’spinning, el 22. 
Les inscripcions estaran 
obertes fi ns al 10 de juliol 
per a l’aeròbic i fi ns al 17 
per a l’spinning. Finalment, 
el 13 de juliol hi haurà una 
nova edició del ‘Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple’ a 
la piscina municipal de la 
Zona Esportiva Centre.
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inscripcions per a la temporada 2008-09

L’EF Montcada ha obert el període d’inscripcions per a la prope-
ra temporada. Els interessats –amb edats compreses entre els 4 
i 18 anys– poden formular les inscripcions al Nou Estadi de La 
Ferreria i al Camp de Can Sant Joan, o bé trucant als telèfons 
935 641 966 o al 658 982 479. Així mateix, poden enviar un 
correu electrònic a escola@efmontcada.com | NS



>A títol personal
Rafa Jiménez

Aitor Martín
Córrer com a teràpia. Aitor Martín va incorporar-se a la Joventut Atlètica Montcada (JAM) als 8 
anys a causa d’un grau baix d’hiperactivitat. Els seus pares, Josep i Juani, van pensar que era un 
bon remei per atenuar el seu constant nerviosisme. El que va començar sent un mètode terapèutic 
s’ha convertit, amb els anys, en una passió per a tota la família. A punt de complir els 15 anys, 
Aitor està considerat com una de les promeses més fermes de la JAM. Recent campió de Catalunya 
i sots-campió d’Espanya als 1.500 metres obstacles, el jove té les idees molt clares sobre el seu 
futur: somnia amb dedicar-se professionalment a l’atletisme, però sense oblidar els seus estudis. 
De moment, i un cop acabat tercer d’ESO a l’IES La Ferreria, Martín, veí de Terra Nostra, té molt 
de temps per endavant per seguir estudiant –Biologia i Educació Física (INEF) són les seves pre-
ferències– i guanyant curses. 

“Necessito córrer, és la meva 
manera de desfogar-me”

Com va ser que vas entrar al món de 
l’atletisme?
De petit era un ‘correcaminos’, 
molt nerviós i córrer em tranquil-
litzava. Els meus pares van fer ser-
vir l’atletisme com a teràpia. Em 
va anar molt bé i ara no podria 
deixar de córrer. 
Mai et vas sentir atret per altres 
disciplines esportives?
Quan anava al col·legi, al CEIP 
Reixac, també jugava a bàsquet. 
Però no vaig trigar a adonar-me 
que el que m’agrada de veritat és 
practicar l’atletisme. 
Fas algun altre esport?
Ara només em dedico a l’atletis-
me. A més, al meu entrenador, 
Francisco Gómez, ‘Frasqui’, no li 
fa massa gràcia que practiquem 
altres esports per por a les lesions, 
tot i que, a vegades, en els dies 
d’entrenament, organitzem partits 
de voleibol a les pistes.  

Com vas entrar a la JAM?
Coneixia el club perquè el meu 
tiet Pedro també hi corria. Un 
amic meu va fer una prova per 
entrar-hi i els meus pares em van 
apuntar perquè sempre destacava 
a les proves de gimnàstica del col-
legi. Em va anar bé i encara sóc 
aquí!
Quins entrenadors t’han marcat més 
en tot aquest temps?
‘Frasqui’ m’ha ensenyat moltes 
coses, però també he après molt 
de  Dani i Juan Abián. 
T’has especialitzat en les distàn-
cies llargues –1.500 i 3.000 me-
tres. Com afrontes proves tan exi-
gents?
Tot i que quan haig de fer pro-
ves tan llargues físicament acabo 
extenuat, psicològicament no em 
canso. M’encanta córrer. 
Estàs en plena època de creixe-
ment i això t’ha afectat en el teu 

rendiment d’aquesta temporada.
Sí, per problemes de creixement 
tinc una cama més llarga que 
l’altra. Les plantilles em provoca-
ven problemes a l’esquena i això 
m’ha afectat en les competicions 
de cros. Almenys, he tingut bons 
resultats en pista. 

Aquest mes de juliol ha estat es-
pectacular: campió de Catalunya i 
sots-campió d’Espanya per comu-
nitats als 1.500 metres obstacles.
Sí, la segona posició a Àguilas 
(Múrcia) ha estat, de moment, el 
meu èxit esportiu més important. 

A l’octubre, afrontarà el campionat 
d’Espanya de clubs a Lugo. Amb 
quin objectiu?
A Galícia intentaré superar un 
atleta d’Andalusia que em va gua-
nyar a la prova d’Àguilas. Vull 
treure’m aquesta espina.
Entre setmana, entrenes tres vega-
des i els cap de setmana, també. No 
és massa sacrifi cat?  
No em canso d’entrenar, necessito 
córrer. És la meva forma de des-
fogar-me després d’un dia dur a 
l’institut. Si no tingués l’atletisme, 
ho passaria malament. 
Cada any, el nivell anirà augmentant 
i també el grau d’exigència, tant a 
l’esport com als estudis. Et veus pre-
parat per aguantar tanta pressió?
Sí, i a més tinc molt clar que mai 
deixaré d’estudiar. L’atletisme és un 
esport molt sacrifi cat i és complicat 
dedicar-te professionalment. M’agra-
daria fer Biologia o Educació Física. 

De veritat, no voldries dedicar-te 
professionalment a l’atletisme?
És un somni, però toco amb els 
peus a terra. L’atletisme s’acaba 
quan encara ets molt jove i has de 
tenir un professió alternativa per 
poder viure.
Quins són els teus ídols?
M’agraden atletes com Carles 
Castillejo, José Luis Blanco, Rosa 
Morató, Juan Carlos Higuero, 
Reyes Estévez o José Ríos. Pre-
cisament, Ríos ens va dir, a una 
concentració que vam fer al CAR 
de Sant Cugat, que no deixem 
mai els estudis.
Què penses, com a membre de la 
JAM, del trasllat de les pistes d’at-
letisme?
Sempre he entrenat al Pla d’En 
Coll i aquesta pista m’agrada. Tot 
i que amb el trasllat al polígon de 
la Ferreria estaré més a prop de 
casa, no m’agrada el canvi.

 | SANTI ROMERO

Jove promesa de l’atletisme

“Somio amb ser atleta 
professional, però toco 
de peus a terra. Tinc 
clar que mai deixaré 
d’estudiar”


