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L’antic edifi ci medieval està situat a la carretera de la Roca en sentit Santa Coloma | SANTI ROMERO

La crisi condiciona
la butxaca de les famílies 
a l’hora de planifi car les 
vacances d’estiu. PÀG. 9

Arrenquen les obres del 
nou CEIP de Mas Duran 
que acabaran al novembre, 
un cop iniciat el curs. PÀG. 7

Oportunitat única de canvi Oportunitat única de canvi 

Montcada 
enforteix els 
lligams amb 
Centreamèrica

Inauguració d’una aula escolar | P. AJUNTAMENT

SOCIETAT

PÀG. 12

>CULTURA

PÀGS. 20 i 21

Des de fa tres mesos la Torre dels Fra-
res, situada al costat del Torrent de 
Vallençana, s’ha convertit en el lloc 
d’estada d’un grup de joves, la majo-
ria estudiants de Barcelona i d’altres 
punts de Catalunya, que vol rehabili-
tar l’edifi ci medieval i convertir-lo en 
un centre social i cultural obert a tota 
la població.

Un grup de joves 
ocupa la Torre dels 
Frares per fer-hi
un centre social

La recuperació del sector rebrà una injecció de 10 milions d’euros de la Generalitat i de l’Ajuntament. PÀGS. 3-4

> MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN> MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN
SILVIA DÍAZ

L’expedició de Montcada que ha 
viatjat a l’Amèrica Central, formada 
per l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), el regidor de Cooperació, 
Carles Guijarro (PSC), i integrants 
de Tazumal, ha comprovat l’estat 
dels projectes que s’estan desen-
volupant a El Salvador i Nicaragua 
amb aportacions locals. Durant 
l’estada, els montcadencs van as-
sistir a la inauguració d’una aula 
de l’escola el Confín de Nahulin-
go i a la d’una avinguda a La Paz 
Centro, que s’ha batejat amb el 
nom de Montcada i Reixac.

Pacte històric al futbol 
entre el CD Montcada 
i el Sant Joan. PÀG. 26
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Seguint el referent de la Ribera, la 
muntanyeta de Can Sant Joan ha 
estat inclosa en la cinquena convo-
catòria de la Llei de barris que pro-
mou la Generalitat amb l’objectiu 
d’actuar sobre àrees urbanes o 
viles que requereixen una atenció 
especial. El projecte elaborat per 
l’Ajuntament ha estat un dels 22 
que ha seleccionat el Departament 
de Política Territorial i Obres Pú-
bliques entre els 58 que s’han pre-
sentat d’arreu de Catalunya. Amb-
dues administracions hauran de 
sufragar a parts iguals els més de 
10 milions d’euros que costen les 
actuacions previstes i que s’hauran 
de dur a terme en un període de 
quatre anys a partir que se signi 
ofi cialment el conveni.
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
s’ha manifestat “molt satisfet” per la 
notícia ja que “contribuirà a pal·liar 
els dèfi cits que té el sector”. 

Característiques del projecte. La 
proposta de rehabilitació integral 
de la muntanyeta, que ha elabo-
rat l’Ajuntament amb el suport 
de la Diputació, inclou un àmbit 
d’actuació de 7,5 hectàrees –des 
del carrer Bateria fi ns al Mirador 
de les Cultures– i una població de 
1.700 habitants (Can Sant Joan  en 
té més de 5.000). 

El pla també incorpora propostes 
veïnals que es van extraure de la 
jornada participativa celebrada al 
mar i que van en la línia de solu-
cionar els principals problemes 

de la zona. “L’objectiu global és 
millorar la qualitat de vida, la 
mobilitat i l’accessibilitat” ha 
manifestat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Jordi Cli-
ment (PSC).

Conjuntura econòmica. La crisi, 
però, pot afectar la posada en 
marxa de la Llei de barris a Can 
Sant Joan. El president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU), 
preveu que l’Ajuntament no podrà 
destinar-hi diners fi ns que no aca-
bin les obres previstes a la Ribera, 
al 2010. “Estem molt contents 
amb la notícia, però hem de ser 
realistes i no fer volar coloms”, 
ha manifestat l’edil tot afegint que 
“el desplegament de la Llei de 
barris s’haurà de fer d’acord 
amb la situació fi nancera que 
afecta tant l’Ajuntament com el 
govern autonòmic”. 
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>Actualitat

LLEI DE BARRIS

La rehabilitació de la muntanyeta de Can Sant 
Joan serà una realitat en el proper quatrienni
La Generalitat i l’Ajuntament hauran d’aportar a parts iguals més de 10 milions d’euros per fer actuacions destinades a millorar la qualitat de vida al sector

La crisi econòmica pot 
marcar el calendari del 
desplegament de les 
actuacions previstes   
a la Llei de barris

Silvia Díaz/Pilar Abián | Redacció

La muntanyeta té els carrers estrets i amb forts desnivells, motiu pel qual una bona part de les accions previstes en la Llei de barris van en la línia de millorar la mobilitat i l’accessibilitat | S. ROMERO

reaccions

César Arrizabalaga
Alcalde de Montcada i Reixac (PSC)
“La muntanyeta de Can Sant 
Joan necessita connectar-se a 
la trama urbana del municipi, 
reforçar la xarxa interna de re-
lacions veïnals i donar respostes 
positives al fenomen de la nova 
immigració”.

“És la gran oportunitat per connectar 
la muntanyeta amb el municipi”

José Luis Conejero
President de l’AV Can Sant Joan
“Estem contents, tot i que tenim les 
nostres reserves, perquè l’Ajunta-
ment no ens ha explicat quines de 
les propostes que es van formular 
en la jornada de participació que es 
va fer al barri han quedat  recollides 
en el projecte”.

“Confi em que el projecte hagi recollit 
les propostes que ha fet el veïnat”

Sergio Sanjuan
Veí de la muntanyeta
“Està molt bé que ens hagin con-
cedit la Llei de barris, però jo el que 
sempre he volgut és que es fes el 
PERI –Pla Espacial de Reforma In te-
rior– aprovat fa anys. La muntanyeta 
necessita una reforma profunda 
dels carrers i nou enllumenat”.

“La Llei de barris està molt bé, però 
jo reivindico el PERI aprovat fa anys”

Marina Comerut
Veïna de la muntanyeta
“La població està molt envellida i 
necessitem escales mecàniques 
que arribin fi ns als carrers Triangle 
i Cimal. També hi ha molts immo-
bles en precari, problemàtiques 
socials sobre les quals cal actuar i 
falta policia de proximitat”.

“Tenim moltes mancances, sobretot 
problemes urbanístics i d’accessibilitat”
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Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107

El 97 % de la subvenció a la muntanyeta de 
Can Sant Joan es destinarà a l’àmbit públic

Montcada és un dels 11 municipis 
de tot Catalunya que han rebut en 
més d’una ocasió els ajuts de la Llei 
de barris, la resta són Barcelona, 
Badalona, Terrassa, Vic, Lleida, 
Tarragona, Santa Coloma de Gra-
menet, Santa Perpètua de Mogoda, 
Figueres, l’Hospitalet i Mataró. Al 
2005, la subvenció va ser per a la 
Ribera i d’aleshores ençà, s’hi han 
desenvolupat actuacions socials 
i urbanístiques com la remodela-
ció de la plaça i alguns carrers del 
barri, la creació del Centre Cívic 
i la posada en marxa d’un pla de 
civisme i cohesió veïnal. Una de 
les parts més ambicioses és la reha-
bilitació d’edifi cis, actuació en què 
els propietaris han de contribuir 
econòmicament. 

Diferències. El projecte de la mun-
tanyeta de Can Sant Joan presenta 
força diferències respecte al de la 
Ribera, “tant pel que fa a la su-
perfície que engloba com per les 
necessitats urbanístiques i socials 
que s’hi han de satisfer”, ha indi-
cat el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Jordi Climent (PSC). 
Segons el projecte, la inversió pre-
vista es farà efectiva en un 97% en 
l’àmbit públic i un 3% en el privat. 
A la Ribera, el projecte preveia un 
60% d’actuacions en l’àmbit pri-
vat i un 40% al públic. “Aquesta 

important diferència ve donada 
per la major necessitat d’inversió 
en urbanització a la muntanyeta 
respecte la Ribera”, ha subratllat 
Climent. 

Obres privades a la Ribera. El nú-
mero 23 del carrer de les Aigües 
és el primer bloc de pisos de la Ri-
bera que ha començat a fer obres 
de rehabilitació aprofi tant els ajuts 
de la Llei de barris. L’actuació va 
començar el 15 de juliol i consis-
teix en l’arranjament de la façana 
principal i la posterior, dels balcons 
i dels patis interiors. Es rehabilita-
ran el terrat, els desguassos i el 
paviment i se substituirà la bateria 
de comptadors, les canonades i els 
baixants de l’aigua, entre d’altres 
actuacions. Una altra part impor-
tant de les obres és la instal·lació de 
l’ascensor, que implicarà reformar 
l’interior de l’edifi ci i eliminar les 
barreres arquitectòniques existents 
actualment. 
A fi nal de juny, l’Ajuntament i la co-
munitat van signar el conveni per a 
la rehabilitació en el marc del Pla In-
tegral. A través d’aquest acord, els 
propietaris obtindran ajuts públics 
per un import corresponent al 70% 
del cost de les obres. La titularitat 
de l’execució de les obres corres-
pon, però, íntegrament a la comu-
nitat, que ha contractat l’empresa 
Ablock, per 350.000 euros. 

l’apunt

Reunió dels implicats en el seguiment del Pla Integral de la Ribera

El comitè d’avaluació i seguiment 
del Pla Integral de la Ribera, for-
mat per tècnics de la Generalitat 
i de l’Ajuntament, el regidor de-
legat del projecte, Carles Guijarro 
(PSC), veïns i representants del 
sector empresarial de la zona, es 
va reunir el 16 de juliol al Centre 
Cívic per posar en comú les opini-
ons sobre com s’està desenvolu-
pant el projecte. L’equip municipal 
va explicar els diferents projectes 

que s’hi estan duent a terme, en-
tre els quals destaquen el procés 
de rehabilitació dels blocs de pi-
sos, el programa d’accions socials 
per al foment de la convivència i 
el civisme i la creació de taules 
sectorials de joventut, comunica-
ció i promoció social i convivència 
i participació.
Els tècnics de l’Ajuntament van 
explicar que a hores d’ara s’ha 
executat el 37% del pressupost de 

la Llei de barris, tot i que es preveu 
que la inversió augmenti conside-
rablement de cara a l’any vinent, 
quan es es facin la majoria de les 
obres de millora i rehabilitació als 
edifi cis del barri. 
Els representants de la Generalitat 
van felicitar el Consistori pel caire 
participatiu dels projectes inclosos 
en el Pla Integral de la Ribera, així 
com per la implicació de les dife-
rents regidories en el projecte | SD

LLEI DE BARRIS

Comencen les obres del primer bloc de pisos de la Ribera que rehabilitarà elements comuns i instal·larà un ascensor amb l’ajut que atorga la Llei de barris

Silvia Díaz | La Ribera

Uns veïns de la Ribera asseguts en un banc davant de la plaça del barri, que ha estat remodelada en el marc de la Llei de barris  | SANTI ROMERO
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>Notícies Un telèfon 010 atendrà 
les consultes ciutadanes 
a partir del setembre. PÀG. 11

Comencen les obres de la 
nova escola de primària 
a Mas Duran. PÀG. 7

POLITICA

L’alcalde demana disculpes per haver 
ampliat la superfície útil del seu domicili
L’oposició considera que Arrizabalaga ha comès una “falta greu” i ha demanat públicament la seva dimissió

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), ha 
demanat “disculpes a la ciuta-
dania” després que s’hagi fet 
públic que el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge li ha 
obert un expedient sancionador 
per haver ampliat fa 10 anys la 
superfi cie útil del seu domicili, 
que és de protecció ofi cial, i que 
no pot superar els 90 m2. Les 
reformes es van fer l’any 1997 
a les golfes de l’immoble quan 
l’edil era regidor d’Urbanisme. 
La resolució –contra la qual l’al-
calde i quatre veïns de la mateixa 
promoció igualment afectats han 
presentat al·legacions demanant 
que el cas sigui arxivat– dicta 
que Arrizabalaga haurà de pagar 
una multa de 1.502 euros i resti-
tuir l’edifi ci al seu anterior estat. 
La notícia ha propiciat dures crí-
tiques per part de l’oposició, que 
n’ha demanat la seva dimissió. 

Disculpes públiques. En un co-
municat escrit, Arrizabalaga ha 
explicat els fets a la ciutadania i 
ha demanat disculpes “pels dub-
tes que els hagin pogut provo-

car les interpretacions errònies 
sobre aquesta questió”. L’edil 
reconeix que al 1997 ell i la seva 
dona van decidir habilitar la so-
tacoberta de l’habitatge familiar 
i instal·lar-hi dues fi nestres, una 
intervenció que disposa de la pre-
ceptiva llicència municipal. Així 
mateix, afegeix que l’actuació no 
va suposar l’ampliació de la su-
perfi cie construïda sinó de l’espai 
útil i la va fer desconeixent que 
incomplia la normativa. Quant a 
la situació actual de l’expedient 
sancionador, l’alcalde nega que 
hi hagi cap condemna, com han 
publicat alguns mitjans, i que, un 
cop s’hagi resolt, donarà ple com-
pliment a la resolució.
Els arguments de l’alcalde no 
han satisfet el grup majoritari 

en l’oposició, ICV-EUIA. La 
coalició considera que “no n’hi 
ha prou amb demanar dis-
culpes” i ha exigit “la dimissió 
inmediata de l’edil com a càr-
rec públic”. També la portaveu 
del PPC, Eva García, reclama 
responsabilitats polítiques a Ar-
rizabalaga: “Ha perdut tota 
autoritat moral davant la ciu-
tadania, ja no té cap mena de 
credibilitat”. Així mateix, Esquer-
ra demanarà la dimissió de l’alcalde 
en el proper Ple –el 24 de juliol– en-
tenent que Arrizabalaga ha comès 
una falta greu. “Volem saber si 
va demanar permís d’obres a 
l’Ajuntament perquè, en cas afi r-
matiu, hi hauria personal tècnic 
implicat en l’afer”, ha dit la porta-
veu del grup, Marta Aguilar.

CiU, com a soci de govern del 
PSC, no ha volgut fer valoracions 
sobre l’afer a l’espera que es reu-
neixi l’executiva de la federació, 
el dia 22, per analitzar els fets. 
No obstant això, el portaveu de 
la coalició, Joan Maresma, ha 
manifestat que “s’ha de diferen-
ciar entre la gestió del govern, 
força positiva en el nostre en-
tendre, i l’actuació de l’alcalde 
en un afer personal”. 
Davant les crítiques de l’oposició, 
el PSC ha fet un comunicat de 
premsa en suport a l’edil en què 
manifesta la seva “decepció” pel 
fet que “altres forces polítiques 
hagin utilitzat un fet estricta-
ment personal per qüestionar 
la seva honradesa com a càrrec 
públic”.

El PSC considera que 
l’oposició està utilitzant 
un afer personal per 
qüestionar l’honradesa 
d’Arrizabalaga

Pilar Abián | Redacció

Els grups de l’oposició, ICV-EUiA, PPC i Esquerra, han anunciat que reclamaran la dimissió de l’alcalde en el proper Ple municipal | arxiu/S. diaz

Eva García obté 
un càrrec en la 
nova executiva 
del PPC
La portaveu del grup municipal 
del PPC, Eva García, és la nova 
secretària de Territori i Medi Am-
bient del Partit Popular de Ca-
talunya. L’edil va ser nomenada 
durant el Congrés Regional del 
partit, celebrat el 5 de juliol, en 
el qual es va nomenar Alicia Sán-
chez Camacho com a nova presi-
denta del partit a Catalunya. Fins 
ara, García formava part del co-
mitè executiu del PPC, ocupant 
el càrrec de secretària Territorial 
i Electoral. “És una posició molt 
rellevant en uns moments de 
gran sensibilitat mediambien-
tal; intentaré col·laborar amb 
la ciutadania per solventar els 
seus problemes”, ha dit l’edil | SD

Participació 
local al darrer 
Congrés de CDC
Una representació de l’agrupació 
local de CDC va particiar els 
dies de 12 i  13 de juliol al 15è 
Congrés nacional de CDC cele-
brat a Barcelona, durant el qual, 
Joan Maresma, regidor de CiU 
a l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, ha estat escollit membre 
de la Federació de les Comarques 
de Barcelona. Els representants 
locals van fer aportacions a les 
quatre ponències que s’hi van 
tractar. “En aquest Congrés 
s’han posat les bases del treball 
futur i s’han pogut sentir diver-
sitat de veus”, ha explicat el pre-
sident local de CDC, Joan Carles 
Paredes | SD
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MOBILITZACIÓ

Manifestació per exigir la construcció 
immediata de l’hospital Ernest Lluch
La Coordinadora per la Sanitat Pública vincula el que considera un retard en el procés amb el projecte d’urbanització de Redosa

Al voltant de 150 persones van 
reclamar el 10 de juliol pels car-
rers del centre de Montcada la 
construcció immediata de l’hos-
pital Ernest Lluch i que la gestió 
de l’equipament sigui totalment 
pública. La mobilització la va 
convocar la Coordinadora per la 
Sanitat Pública de Ripollet, Cer-
danyola, Barberà i Montcada 
i va començar al carrer Major. 
Davant la Casa de la Vila, un 
portaveu del col·lectiu, Carles 
Escolà, va llegir un manifest en 
el que, entre d’altres qüestions, 
es denunciava el retard en la 
construcció de l’equipament, la 
manca de llits hospitalaris al Va-
llès Occidental i el col·lapse de 
l’Hospital de Sabadell.
La marxa va continuar pel carrer 
Guadiana i l’ambulatori de la pla-
ça Lluís Companys fi ns arribar a 
l’edifi ci de l’Ajuntament, on un 
altre portaveu del col·lectiu, José 
Luis Muñoz, va llegir el docu-
ment que, a continuació va lliu-
rar al primer tinent d’alcalde de 
Montcada, Joan Maresma (CiU), 
qui va rebre als participants a la 
mobilització. “Des del Consisto-
ri hem fet tot el que havíem de 
fer per aconseguir la cessió dels 
terrenys on anirà l’hospital, ara 
ha de ser la Generalitat qui doni 
el pas següent”, va explicar l’edil, 

qui va apuntar que, amb tota pro-
babilitat, “la Comissió d’Urba-
nisme del setembre aprovarà 
el canvi de qualifi cació urba-
nística de la zona, per posar-la 
a disposició de la Generalitat”. 
Maresma va agrair la Coordina-
dora el seu treball per accelerar la 
creació del centre sanitari.

Trobada amb el govern. Els por-
taveus de la Coordinadora i els 
regidors d’ICV-EUiA i Esquerra 
de Montcada –que van donar su-
port a la mobilització així com en-

titats com la FAVMiR, i les AV de 
Can Sant Joan i de la Zona 21 de 
Terra Nostra– es van reunir amb 
Maresma a l’Ajuntament. A la fi  
de la trobada, Escolà va mostrar-
se crític amb el Consistori: “Tras-
passa la cessió dels terrenys a la 
Generalitat i això mostra o un 
desconeixement del funciona-
ment dels tràmits urbanístics o 
bé que ens han mentit constant-
ment, perquè al 2004 va dir que 
els terrenys estarien en sis me-
sos”. El portaveu també considera 
que la inclusió de l’hospital en tot 

el projecte d’urbanització de Re-
dosa, que incorpora la construcció 
d’habitatges, ha provocat el retard 
en la construcció del centre.  
Quant a la participació a la pro-
testa, la valoració de la Coordina-
dora va ser positiva, tot i que va 
lamentar la baixa participació dels 
veïns de Montcada, ja que la ma-
joria dels assitents eren de Ripollet 
i de Cerdanyola. El col·lectiu de-
manarà al setembre una entrevista 
amb els alcaldes i els responsables 
de la Mancomunitat Ripollet-
Cerdanyola-Montcada.

Silvia Díaz | Montcada

Després de passar per la Casa de la Vila, els manifestants van recórrer el carrer Guadiana fi ns arribar a l’ambulatori del centre | SILVIA DÍAZ

Confi rmat un 
setè cas de 
lipoatròfi a 
a Correus

El personal de Correus ha con-
fi rmat l’aparició d’un setè cas de 
lipoatròfi a a l’ofi cina de distribu-
ció de Montcada, que en aques-
ta ocasió afecta un home. Altres 
dues treballadores estan pendents 
dels resultats mèdics, que arriba-
ran a fi nal de juliol. El dia 3, un 
tècnic de la Inspecció de Treball 
de la Generalitat va visitar el lo-
cal del carrer Montiu, per conti-
nuar investigant les causes i les 
possibles solucions al focus de la 
patologia. En aquesta ocasió, les 
mesures van ser exhaustives i es 
va analitzar la càrrega electroes-
tàtica a nivell individual. Segons 
han informat els treballadors, la 
Inspecció va instar la direcció a 
fer medicions d’humitat cada 10 
ó 15 dies i a transmetre les dades 
automàticament a la Generalitat. 
També s’exigeix a Correus que 
instal·li sistemes d’humifi cació per 
a l’aire condicionat i la calefacció.

Antecedents. El personal de dis-
tribució de Montcada, amb el su-
port de la secció postal de l’UGT,  
va denunciar al març l’aparició de 
diversos casos de lipoatròfi a, que 
han anat augmentat amb el pas 
dels mesos. Al maig, Correus va 
presentar un primer estudi sobre 
l’estat de salut del local, que indi-
cava que els factors mesurats esta-
ven molt lluny dels límits nocius 
per a les persones i no vinculava 
directament l’estat del local amb 
l’aparició de la patologia. 

Silvia Díaz | Redacció

En venda o lloguer. Plaça de pàrquing al carrer 
Aragó de Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410.
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 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. 70 m2 Zona ajardinada con 
piscina. Interesados llamar al 676 712 859.

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491
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CENTRES EDUCATIUS

Les obres de construcció de la futura escola 
de primària de Mas Duran ja estan en marxa
Els col·legis públics de primària i l’IES La Ribera passaran aquest estiu per un procés de millora i rehabilitació a càrrec de l’Ajuntament

El nou CEIP de primària de 
Montcada, que s’està construint al 
carrer Joan Miró, 13-15, de Mas 
Duran, comença a ser una realitat. 
Les obres de l’escola s’han iniciat i 
la previsió és que acabin a fi nal de 
novembre. La primera fase, amb 
un import de 2 milions d’euros, 
consisteix en la construcció de to-
tes les instal·lacions per acollir el 
preescolar, entre d’altres, sis aules 
amb WC i pica incorporats, un 
menjador, una sala de psicomo-
tricitat, la consergeria, el despatx 
de direcció, lavabos per a adults, 
un magatzem, aules per a petits 
grups, porxos i un pati. 

El centre s’ha pensat per aco-
llir dues línies –50 alumnes per 
curs– però cara al curs 2008-
2009 només se n’obrirà una, per-
què enguany la major demanda 
d’infants de P-3 s’ha registrat al 
CEIP Mitja Costa (Terra Nostra). 
Mentre no s’acabin les obres, els 
infants escolaritzats en l’escola de 
Mas Duran estudiaran en una 

aula habilitada al CEIP Elvira 
Cuyàs. “El termini de construc-
ció és el previst i, a més, com 
la mateixa empresa farà les 
dues fases d’edifi cació de l’es-
cola, abans no acabin aquestes 
primeres obres començaran les 
de la segona etapa”, ha explicat 
la directora de l’escola, M. Teresa 
Salvador.

Característiques. La segona fase 
de les obres consisteix en la cons-
trucció de totes les classes de 
primària, aules de diversa mena 

–per a grups reduïts, tutories, 
audiovisuals, música, plàstica i 
informàtica–, un gimnàs i sala 
d’usos múltiples –que disposarà 
d’un petit escenari– la bibliote-
ca, la cuina, la seu de l’AMPA, 
el pati, l’hort, l’ascensor i els la-
vabos. 
“La Generalitat ens ha permès 
fer alguns canvis en el projecte 
de la segona fase, com l’accés a 
l’espai de l’AMPA des de l’in-
terior, que inicialment no hi 
estava contemplat”, ha indicat 
Salvador.

La segona fase de 
construcció del centre 
educatiu començarà 
abans que acabin les 
obres de la primera

Silvia Díaz | Redacció

El nou col·legi d’infantil i primària ocuparà un solar situat al carrer Joan Miró, al sector de Mas Duran, situat al costat del futur parc de la Llacuna, al camí de Can Pomada | SANTI ROMERO

altres actuacions

Obres al Viver, Reixac, Turó, Font Freda i Mitja Costa
L’ampliació de l’Es cola Bressol Font 
Freda va co mençar el 2 de juliol, 
amb l’objectiu d’habilitar el recinte 
per augmentar el nombre de places, 
passant de 41 a 74. L’actuació implica 
la creació d’una aula de nadons i al-
tres espais per acollir més infants. 
L’Escola Bressol Font Freda ha pas-
sat a la xarxa de llars d’infants de 
titularitat municipal. Altres treballs 
que es duran a terme durant aquest 
estiu, coordinats per Serveis Munici-
pals, són la creació d’una cuina nova 

al CEIP El Viver; la instal·lació d’un 
ascensor, la reforma de lavabos i 
l’adaptació d’un WC de minusvàlids 
al CEIP Elvira Cuyàs; l’adaptació 
d’una aula de P-3 al CEIP Mitja Cos-
ta, l’adequació d’espais, la millora 
de la instal·lació elèctrica i la cale-
facció i la construcció de lavabos al 
pati de l’IES La Ribera; la reparació 
de sostres als CEIP Reixac, Font 
Freda i El Viver, i la pintura del CEIP 
El Turó. A més, s’adequaran els sor-
rals a totes les escoles | SD
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HÀBITS DE COMPRA

El 75% dels montcadencs compra 
els aliments frescos al municipi
La Cambra de Comerç de Sabadell analitza les preferències de la ciutadania en matèria de consum

La Cambra de Comerç de Saba-
dell ha fet un estudi sobre els hà-
bits de compra dels ciutadans dels 
12 municipis de la demarcació, 
entre els quals es troba Montcada. 
Les conclusions de l’estudi, que es 
poden consultar al web www.cam-
brasabadell.org, es van presentar el 
14 de juliol a la Casa de la Vila. 
El regidor de Comerç i Turis-
me, Joan Carles Paredes (CiU), 
va destacar que l’estudi “és una 
eina molt útil perquè els comer-
ciants adaptin els seus negocis a 
les necessitats dels clients”.
Segons les dades del 2007, el 75% 
de les famílies compra l’alimentació 
fresca al municipi i el 64%, l’ali men-
tació seca i els productes quotidians 
no alimentaris. En el primer cas, 
el percentatge ha baixat 8 punts i 
mig respecte al 2000, fet negatiu ja 
que és un factor important de di-
namització  del comerç. En canvi, 
en el segon cas, ha pujat 22 punts, 
circumstància que la Cambra atri-
bueix a la implementació de petites 
i mitjanes superfícies.

La presentació de l’estudi es va fer a la Casa de la Vila amb membres de la Cambra | L. GRAU

Laura Grau | Montcada

L’associació de comerciants Mont-
cada Centre Comerç (MCC) celebra 
el 18 de juliol el sorteig de la cam-
panya El teu pes en euros. L’acte 
tindrà lloc a la plaça de l’Església 
(18h) i hi haurà dos guanyadors 
de les categories dona i home. La 
iniciativa comercial ha consistit a 
distribuir butlletes entre els clients 
quan anaven a comprar i per 
poder optar al premi –tres euros 

per cada quilo corporal–, els par-
ticipants han hagut de segellar la 
butlleta en almenys tres comerços 
diferents. A més de verifi car aquest 
punt, els dos guanyadors seran 
pesats en una balança situada a 
la plaça de l’Església. Els vals de 
compra de tres euros, que reben 
el nom de monkivals, s’hauran de 
gastar en els comerços associats a 
l’MCC | SD

l’apunt

L’MCC regala als clients el seu pes en euros

08
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Els montcadencs s’ajusten el cinturó 
a l’hora de plantejar les vacances

Consells de la 
Policia Local 
en el període 
estival

La Policia Local ha engegat una 
campanya amb recomanacions 
per a la ciutadania a tenir en comp-
te abans de marxar de vacances, 
com ara no deixar indicis que la 
casa està buida. Demanar a algun 
familiar o veí que reculli la corres-
pondència, tancar totes les portes 
i fi nestres del domicili, assegurar 
l’accés dels garatges i no deixar 
diners a casa són alguns dels con-
sells que donen els agents. 
També és recomanable tenir ano-
tats tots els números de sèrie dels 
electrodomèstics així com la rela-
ció de joies i altres objectes de va-
lor, no deixar gaire diners a casa 
i, si és possible, que estiguin en 
caixes fortes. En el cas de trobar 
la porta forçada o oberta en tornar 
de les vacances, la Policia aconse-
lla no entrar i comunicar-ho a la 
comissaria. “Demanem la impli-
cació de la ciutadania i, si detec-
ta alguna situació sospitosa, que 
no dubti a posar-se en contacte 
amb la Policia”, ha indicat la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). Els telèfons 
d’emergència són el 092 i el 088.

Silvia Díaz | Redacció

CRISI ECONÒMICA

Les agències de viatges constaten com la conjuntura econòmica infl ueix en els clients a l’hora de triar la destinació turística

Les reserves de viatges a l’estranger 
han sofert una davallada signifi ca-
tiva respecte anys anteriors segons 
les dades facilitades per tres de les 
agències de viatges que operen al 
municipi, Viatges Europa, Viat-
ges Olímpic  i Halcón Viajes. El 
turisme familiar es decanta prefe-
riblement per destinacions nacio-
nals a punts de la costa i, en molts 
casos, rebaixa el nombre de dies 
d’estada. Aquestes són algunes 
de les conseqüències més palpa-
bles de com la crisi econòmica 
està afectant també la despesa en 
l’oci. “És obvi que qui té diners 
viatja igualment amb o sense 
crisi, però respecte anys ante-
riors la xifra de contractacions 
ha baixat”, explica Irene Soto, de 
Viatges Europa. Per tal de captar 
més clients, la fi rma ha optat per 
ampliar fi ns a 10 mesos la possibi-
litat de fi nançar les vacances. 

Descomptes atractius. Aquest 
és un exemple de les estratègies 

que estan fent servir les agències 
a banda de les ofertes que es fan 
habitualment en aquesta època i 
que enguany estan sent més llami-
neres que mai. “Tenim en mar-
xa campanyes molt bones amb 
importants descomptes i xecs 
regal; però tot i així aquest no 
està sent un bon any”, comenta 
Miriam García, d’Halcón Viajes. 
També Marian Gil, de Viatges 
Olímpic, constata que els clients 
s’han ajustat el cinturó: “Es trien 
destinacions més properes i es 
redueixen els dies d’estada”. 
En el marc d’aquesta conjuntura 
econòmica els viatges de baix cost 
estan sent algunes de les alternati-
ves més sol·licitades. Quant a les 
més atractives i que, dia a dia, van 
guanyant adeptes destaquen els 
creuers per la Mediterrània. I, sens 
dubte, una altra destinació propera 
i de temporada és l’Expo de Sara-
gossa, encara que té com a inconve-
nient que molts hotels han triplicat 
aquest estiu les seves tarifes, segons 
apunten les pròpies agències.

Pilar Abián | Montcada

Una parella, consultant a l’agència Viatges Europa les condicions d’un viatge | SANTI ROMERO
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Els guaites estrenen 
un nou punt al Turó

CAMPANYA FORESTAL

El Parc de la Serralada de Mari-
na ha instal·lat una estructura de 
fusta al Turó per acollir el punt de 
guaita des d’on es fa la vigilància 
per a la prevenció d’incendis, ja 
que fi ns ara el personal havia de 
treballar a la intempèrie. La nova 
estructura, que ha costat 30.000 

euros, té tres metres d’alçada i està 
completament tancada, de mane-
ra que el guaita queda aixoplugat 
tant del sol com de la pluja. La pla-
taforma no és gaire elevada com-
parada amb d’altres instal·lades a 
la serralada perquè es troba en un 
punt prou elevat que permet una 
bona visibilitat.

L’Equip Verd del Servei de Medi 
Ambient ha posat en marxa un 
cens de nius d’orenetes cua blanca 
per tal de determinar la població 
d’aquesta au al municipi i poder 
establir mesures per protegir-la. 
L’actuació s’emmarca en el “Pro-
jecte orenetes, una iniciativa d’estudi 
dels ocells i el medi urbà basada 
en la participació ciutadana i en el 
seguiment dels nius de l’oreneta 
als municipis, impulsada per la 
Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa de Catalunya i l’Institut 
Català d’Ornitologia. “Aquest ti-
pus de projectes contribueixen 
a protegir el nostre patrimoni 
natural i a donar-li valor, a més 
l’oreneta cua blanca fa una im-
portant funció evitant la prolife-
ració de mosquits, perquè són la 
base de la seva alimentació”, ha 
explicat la regidora de Medi Am-
bient, Eva Gonzalo (PSC) | SD 

Un estudi censa 
els nius d’oreneta 
cua blanca

> El Pla Estratègic debat sobre l’ARE
El coordinador del Pla Director del Vallès Occidental per a la implemen-
tació de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE), Sebastià Jornet, va 
manifestar als membres de les tres comissions sectorials del Pla Estra-
tègic de Montcada que al projecte “es faran servir els principis d’un 
urbanisme integrador i es podran fer realitat habitatges assequibles 
i equipaments”. Jornet es va reunir amb la comissió i representants de 
l’Ajuntament l’1 de juliol a la Casa de la Vila. A Montcada hi ha prevista 
una ARE al Pla de Reixac, entre Mas Duran i Can Pomada | SD 

en 2 minuts...

> Millora de la C-17 entre Montcada i Parets
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
està executant una actuació de millora de la xarxa viària en el tram de la 
C-17 entre Montcada i Parets. Al llarg de nou quilòmetres es rehabilitarà 
el ferm, es condicionaran els drenatges, es millorarà la seguretat viària i es 
renovarà la senyalització, uns treballs que comporten una inversió de 2,9 
milions d’euros | SD

> Nou asfaltat al carrer Petúnies de Can Cuiàs
Del 8 a l’11 de juliol, l’Ajuntament va efectuar els treballs de reparació de 
l’asfaltat del carrer Petúnies de Can Cuiàs. Durant les obres va ser necessa-
ri tallar la circulació de vehicles en direcció a la zona residencial i la parada 
d’autobús també va quedar afectada. Amb aquesta actuació ha continuat 
el procés de millora dels vials del barri. D’altra banda, les obres de condi-
cionament de la seguretat dels vianants al carrer Quarters (Font Pudenta) 
ja estan enllestides  | SD

El nou punt de guaita del Turó és de fusta i té tres metres d’alçada | FORESTALS S. MARINA

Pilar Abián | Redacció

Nius d’oreneta cua blanca | MEDI AMBIENT

PREMSA AJUNTAMENT
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Pròxima posada en marxa d’un 
telèfon d’atenció ciutadana 010
El nou servei permetrà, també, la reserva d’entrades i resoldre dubtes sobre tràmits al web montcada.cat

SERVEIS

A partir de mitjan setembre l’A-
jun   tament posarà en marxa un 
telèfon d’atenció ciutadana 010 
que servirà per descongestio-
nar la centraleta del Consistori i 
d’altres departaments municipals. 
La gestió del servei s’ha adjudicat 
a l’empresa CatserveisXXI. A 
través del 010 els veïns podran 
demanar informació relaciona-
da amb l’Ajuntament, amb al-
tres administracions públi ques, 
amb el municipi i la seva àrea 
d’infl uència o amb les activitats 
or  ga nitzades pel Consistori o el 
teixit associatiu montcadenc, en-
tre d’altres. 
La mateixa línia també servirà 
per in formar sobre com fer trà-
mits i gestions municipals. “El 
010 signifi ca avançar cap a 
l’atenció multicanal en compli-
ment de la llei d’accés electrò-
nic que entrarà en ple vigor a 
principis de 2010”, ha explicat 
la regidora de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC).

Altres millores. El 010 no només 
es limitarà a donar informació al 
comunicant, també oferirà mi-
llores signifi catives en l’atenció 
ciutadana, com ara, fer la reser-

va d’entrades per a equipaments 
municipals i també resoldrà dub-
tes que qualsevol veí pugui tenir 
quan navega pel  web municipal 
montcada.cat. 

Pilar Abián | Redacció

El telèfon d’atenció 010 estarà actiu a mitjan del mes de setembre | SANTI ROMERO
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>Societat El Pla Educatiu de Ciutat 
començarà a treballar a partir 
d’ara els nous eixos. PÀG. 16

Fins a fi nal de juliol,
els barris ofereixen actes
de tota mena. PÀG. 15

VIATGE A L’AMÈRICA CENTRAL

La delegació local inaugura una aula d’una 
escola de Nahulingo i un carrer de Paz Centro
L’alcalde, el regidor de Cooperació i una integrant de Tazumal han visitat diversos municipis d’El Salvador i Nicaragua durant quinze dies

La delegació de Montcada i Rei-
xac que ha viatjat aquest juliol a 
El Salvador i Nicaragua ha com-
provat l’estat dels projectes que 
s’hi estan desenvolupant amb 
fi nançament local. L’expedició la 
integraven l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), el regidor de Co-
operació, Carles Guijarro (PSC) i 
Charo Quero, membre de l’enti-
tat Tazumal Catalunya-El Salva-
dor. A la localitat de Nahulingo, 
agermanada amb Montcada, la 
delegació va inaugurar una nova 
aula i un cercat del centre El Con-
fín, una actuació emmarcada en el 
projecte de millora de les escoles 
de la població. 
En aquesta localitat també van 
poder veure l’ambulància que ara 
fan servir els serveis sanitaris de 
Nahulingo, que s’ha adquirit amb 
fi nançament local, i van compro-
var l’estat de construcció de l’espai 
lúdic i comercial El Pescadito de 
oro. Durant l’estada a la regió de 
San Salvador, els representants lo-
cals es van reunir amb l’alcaldessa 
de la capital del país, Violeta Men-
jívar, per valorar i comparar pro-
jectes municipals. També van visi-
tar la localitat de La Palma, on el 
Consistori està duent a terme un 
projecte d’enfortiment de l’associa-
ció de municipis de Cayaguanca. 

Nicaragua. Durant l’estada a Ni-
caragua, un representant del Fons 
Català de Cooperació, Xavier 
Ruiz, va acompanyar la delega-
ció durant la visita a Paz Centro, 
municipi agermanat amb Mont-

cada. Allà, l’alcalde i el regidor 
van inaugurar la remodelació 
d’un dels carrers més llargs de la 
localitat, de gairebé un quilòme-
tre, que s’ha batejat amb amb el 
nom d’avinguda de Montcada 
i Reixac. En aquesta població 
també van poder veure l’antiga 
estació de tren que esdevindrà 
un centre cívic i cultural, a més 

d’un espai per al foment de l’eco-
nomia dels artesans de la zona. 
“Aquest viatge ens ha permès 
comprovar que els projectes en 
els que estem col·laborant des 
de Montcada són una realitat 
i com han contribuït a aportar 
canvis molt positius als muni-
cipis, com ara Nahulingo”, ha 
explicat l’alcalde.

Els representants de 
Montcada van conèixer 
dos plans per al foment 
de l’economia dels dos 
municipis agermanats

Silvia Díaz | Redacció

Una estudiant va oferir uns parlaments el dia de la inauguració de la nova aula i el cercat de l’escola El Confín de Nahulingo, a la qual van assistir els representants de Montcada | PREMSA AJUNTAMENT

seguiment

Dues voluntàries viatgen a l’agost a El Salvador
Dues integrants de Tazumal, Elisa-
beht Andújar i Anna Márquez, 
viatjaran del 7 al 31 d’agost a El 
Salvador per continuar desenvo-
lupant projectes de cooperació.  
A la localitat de Nejapa, les volun-
tàries donaran suport a un cau 
de Barcelona que hi està duent a 
terme una iniciativa de foment de 
l’associacionisme juvenil. També 
visitaran el municipi de La Palma 
i altres de la zona del Morazán. 
On més temps passaran serà a 

Nahulingo, on continuaran fent 
treball de conscienciació per al 
foment de l’educació cívica. “Allà 
la població no té una cultura 
de la reducció de residus ni de 
neteja de l’entorn, no hi ha prou 
papereres i la brossa al carrer és 
constants”, ha explicat Andújar, 
qui l’any passat va viatjar al país 
amb una altra membre de Ta-
zumal, Lídia Gimeno, i va enge-
gar aquest projecte i un altre de 
suport a les dones  | SD

L’Ajuntament ha contribuït a dotar Nahulingo d’una nova ambulància | PREMSA AJUNTAMENT

Amb fi nançament local ha estat possible la creació d’instal·lacions esportives | PREMSA AJUNTAMENT

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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PLA D’INCLUSIÓ

La Regidoria d’Integració, Coope-
ració i Solidaritat –amb seu al Cen-
tre Cívic La Ribera –està elaborant 
el Pla local de cohesió i inclusió, un 
document que marcarà les diferents 
línies d’actuació per detectar i inter-
venir davant d’aquelles situacions i 
processos d’exclusió social que es 
donen o poden produir-se al mu-
nicipi. “Volem desmitifi car que 
l’exclusió només afecta col·lectius 
molt concrets o que està relacio-
nada amb la capacitat econòmi-
ca; en risc d’exclusió podem arri-
bar a estar tots”, ha indicat Isabel 
Cano, una de les tècniques del Pla. 
Persones amb problemes de mo-
bilitat o que estan soles, estudiants 
amb fracàs escolar, aturats, víctimes 
de violència de gènere o malats crò-
nics són algunes de les situacions 
que poden comportar exclusió, 
tot i que des de la Regidoria “con-
siderem aquest fenomen com 
un procés on s’interrelacionen 
multitud de factors i al llarg del 

temps”, ha apuntat Sonia Alcázar, 
una altra responsable del projecte. 

Treball transversal. El Pla vol mi-
llorar l’atenció als col·lectius en 
situació d’exclusió, prevenir els 
factors que la generen i sensibilit-
zar la població sobre les situacions 
d’aïllament. Per fer-ho possible, In-
tegració està recollint informació i 
fent entrevistes amb departaments 
municipals, entitats i persones a 
títol individual. “Hem d’implicar 
tot l’Ajuntament per saber qui-
nes actuacions es fan ja per no 
doblar esforços, o bé, per esbri-
nar on hi ha mancances”, ha ex-
plicat Alcázar. 
La participació de les entitats tam-
bé es contempla en el projecte, es-
pecialment d’aquelles que treballen 
amb col·lectius que poden patir 
algun tipus d’exclusió, com ara els 
discapacitats, els malats crònics o 
els immigrants, tot i que també es 
demanarà la participació de les AV. 
També es faran entrevistes amb 

persones que han patit exclusió i 
amb el teixit empresarial. 

Objectius. Amb totes aquestes da-
des, Integració elaborarà un estu-
di sobre les causes de l’exclusió al 
municipi i l’elaboració d’un mapa 
de recursos, amb els quals poder 
dur a terme actuacions que evitin 

l’aïllament. “No hem defi nit enca-
ra cap actuació, però una podria 
ser treballar per adaptar el trans-
port públic a les persones disca-
pacitades perquè puguin anar 
arreu, o bé, a nivell cultural, que 
les obres de teatre estiguin adap-
tades al llenguatge dels sord-
muds”, ha apuntat Cano.

Silvia Díaz | La Ribera

Integració redacta una pla per evitar 
l’exclusió social en tots els àmbits 

Una comissió 
ciutadana 
treballarà 
el fet migratori 

El departament municipal vol implicar totes les regidories de l’Ajuntament i les entitats en l’elaboració d’aquesta iniciativa

Reunió de valoració dels tècnics del departament d’Integració i Cooperació | SILVIA DÍAZ

Una comissió ciutadana treballarà 
sobre la immigració al municipi. 
El grup, format a fi nal de juny al 
Centre Cívic La Ribera, l’integren 
membres de les associacions Afri-
cole, Aserm, Associació Islàmica 
Religiosa Ibso Sina, Paquistan Cul-
tural Societat Montcada, Taarof Bi 
Salam i Dhike Bafarara, amb el 
suport de Creu Roja i tècnics de la 
Regidoria d’Integració, Coopera-
ció i Solidaritat.
Aquesta comissió està oberta a 
d’altres entitats i a representants 
de la societat civil, especialment 
per a la Federació d’Associacions 
de Veïns de Montcada i Reixac 
(FAVMiR).

Reptes. Els objectius de la comissió 
són, entre d’altres, facilitar l’ajust 
entre la població autòctona i la im-
migrant, afavorir la interrelació i la 
convivència i generar mecanismes 
de participació per a autòctons i 
estrangers. El grup haurà de treba-
llar per garantir l’exercici dels drets 
i llibertats democràtiques de les 
persones immigrants i afavorir la 
integració entre models culturals.

Silvia Díaz | Redacció



14 2a quinzena | juliol/agost 2008Societat

Les dones d’entre 50 i 69 anys del municipi són citades per carta per fer-se una mamografi a 

SALUT

L’ICS convoca 3.000 dones a participar 
en la prevenció del càncer de mama

en 2 minuts...

L’Ajuntament col·labora amb l’entitat Proide amb 2.000 euros per al projecte 
de construcció d’una sala polivalent a un col·legi Mô Fant de Togo (Àfrica), 
un centre exclusivament per a noies de capes socials necessitades. Proide 
desenvolupa diversos projectes vinculats a l`àmbit de la solidaritat i cooperació 
i aquest, en concert, pretén construir una sala polivalent per acollir una aula 
d’informàtica o sales de reunions per activitats diverses  | SD

> Subvenció per a un projecte a l’Àfrica

L’Ajuntament aportarà prop de 20.000 euros a l’Institut Municipal de Serveis als 
Discapacitats (IMSD) de Mollet, per poder fer servir el Centre Ocupacional del 
Bosc i donar cobertura a set persones de Montcada amb discapacitat. “És de 
justícia que col·laborem econòmicament amb l’IMSD en funció dels usuaris 
que hi enviem”, ha afi rmat la regidora de Serveis Socials, M. Carmen González 
(CiU). D’altra banda, el Consistori ha renovat el conveni amb la Fundació Catalò-
nia, dedicada a la integració de persones amb disminució, per tal que alumnes 
dels centres de treball Aspasur i Sant Martí –que depenen de Catalònia – facin 
pràctiques de jardineria al viver i el cementiri municipal dirigides pels tècnics de 
Parcs i Jardins de l’Ajuntament. L’acord té un import de 4.554 euros  | SD

> Acords per a la integració dels discapacitats

> Continuen els viatges de la gent gran
Els usuaris han cobert les places dels viatges de la gent gran que es faran 
des d’ara i fi ns a l’octubre, i fi ns i tot, hi ha llista d’espera d’una vintena de 
persones. El 20 de juliol sortiran dues expedicions, cap a Segòvia i Madrid i 
a Castella Lleó. Al setembre, el primer viatge tindrà lloc del 14 al 19 i serà a 
la Serralada de Cazorla i Còrdova, mentre que del 15 al 21, els participants 
aniran a la costa d’Almeria. Les persones que participin a les excursions del 
setembre hauran d’abonar el preu del viatge abans del 25 de juliol. Un total 
de 600 persones, entre les que ja han marxat i les que encara ho han de fer, 
participarà enguany a la segona edició de les sortides  | SD

L’Institut Català de la Salut (ICS) 
convoca aquest any prop de 3.000 
dones de Montcada i Reixac per 
participar al programa de detec-
ció precoç de càncer de mama. 
Les revisions s’han iniciat al 
maig i es faran fi ns al novembre. 
Les dones d’entre 50 i 69 anys 
són convocades per carta a fer-se 
una mamografi a amb l’objectiu 
de detectar la possible existència 
de cèlul·les cancerígenes. “El per-
centatge de curació d’un tumor 
localitzat en fase inicial és l’eina 
més efi caç per lluitar contra la 
malaltia i poder dur a terme un 
tractament conservador, evitant 
l’extirpació de la mama”, expli-
ca M. Jesús Quintana, responsable 
mèdica del Programa de detecció 
precoç del càncer de mama de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, el centre hospitalari on són 
derivades les veïnes del municipi.

Bona acollida. La resposta de les 
montcadenques a aquest progra-
ma, que es fa cada dos anys i que 

es va iniciar al 2003, és força satis-
factòria segons les dades de l’ICS. 
En l’última campanya va partici-
par el 69,8% de les dones convo-
cades –a tot Barcelona la mitjana 
va ser del 54%– i de entre els ca-
sos detectats –6 de cada 1.000– en 
un 80% es va poder fer un trac-
tament conservador. “A Mont-
cada comptem amb una gran 
col·laboració per part el servei 
de ginecologia del CAP que ens 
deriva totes les dones incloses en 

el grup de població de risc per 
fer-se les mamografi es”, explica 
Quintana. La metgessa insisteix en 
la necessitat de fer-se aquesta pro-
va cada dos anys, ja que permet 
detectar qualsevol anomalia en un 
estadi precoç i iniciar el tractament 
amb immediatesa.
La mamografi a és una prova 
senzilla, inofensiva i indolora, 
encara que pot resultar moles-
ta, depenent de la sensibilitat de 
cada dona. 

Pilar Abián | Redacció

La curació d’un tumor en fase inicial és la forma més efectiva per lluitar contra la malaltia | ARXIU

La Diputació de Barcelona portarà del 15 al 26 de setembre una exposició de 
carrer –que s’ubicarà a la Rambla dels Països Catalans– que promou els valors de 
la convivència. La mostra, amb el nom Gràcies, és un conjunt de plafons i de cubs 
que representen elements del mobiliari urbà, que donen missatges cívics als usua-
ris perquè no els facin malbé, com ara dos daus d’escuma que parlen de la neteja 
de carrers i de façanes i un plafó amb cubells que expliquen el reciclatge. També 
hi haurà auriculars per comprovar la intensitat del soroll al municipi | SD

> Exposició de carrer sobre conductes cíviques
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ACTIVITATS D’ESTIU

Els barris conviden 
infants i joves a 
sortir al carrer
Fins a fi nal de juliol, hi ha actes pràcticament cada tarda

El Casal Infantil de la Ribera s’està 
consolidant com a referent per om-
plir el temps d’oci dels nens i nenes 
del barri. El Casal està organitzant 
activitats de tota mena per fer gau-
dir els infants durant el juliol, com 
una tarda de contes cívics, karao-
que i un Scalextric a la fresca. El dia 
18 es farà una gimkana de karts a 
pedal, el 23, una ludoteca i el 25 de 
juliol tindrà lloc la cloenda, amb una 
discomòbil. La majoria d’activitats 
es fan al Parc de les Aigües o bé al 
Centre Cívic La Ribera (Llevant, 
10), a partir de les 18h. 

Altres zones. Per segon any con-
secutiu, el Casal Infantil de Can 
Sant Joan –gestionat per Serveis 
Socials– organitza activitats d’estiu. 
Una trentena de persones va parti-
cipar el dia 4 al primer concurs de 
pastissos d’arreu del món a la plaça 

Bosc. El jurat, format per mares 
d’alumnes i les monitores, va esco-
llir l’elaboració de Jemmy Candel, 
de l’Equador, com a millor tarta, 
que consistia en combinar el tra-
dicional braç de gitano català amb 
un farcit de dolç de llet, molt típic 
de l’Amèrica Central. El dia 11 va 
tenir lloc una exhibició de balls i 
danses i la cloenda serà el 31 de 
juliol (17.30h), a la plaça Bosc. 
A Can Cuiàs, el programa d’estiu 
continua els dimecres amb sessions 
de jocs online; els dimarts i di jous, 
amb els ludojocs, i el dia 24 hi 
haurà la segona jornada del cam-
pionat de futbolí (18h), al Centre 
Cívic. L’Espai Jove Can Tauler, per 
la seva banda, fa una nit temàtica 
sobre la cultura urbana els dies 18 
i 19. La cloenda de la Mostra de 
Turisme Juvenil serà el 25 de juliol 
amb un concert dels grups Elmo 
Sedean i La Bronka, a les 20h. 

Silvia Díaz | Montcada

Quatre nens a l’Scalextric a l’aire lliure al Parc de les Aigües, del Casal de la Ribera | SILVIA DÍAZ Tatuatges d’henna a Can Tauler | SILVIA DÍAZ

Alguns participants a la primera jornada del campionat de futbolí de Can Cuiàs | CRISTINA GARRELa guanyadora del concurs de pastissos | SD
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en 2 minuts... PLA EDUCATIU DE CIUTAT

El grup impulsor del PEC inicia ara 
les sessions de treball en solitari

El grup impulsor del Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC) con-
tinua les reunions de treball per 
establir quines actuacions es 
poden fer al municipi per poten-
ciar la seva vessant educadora. 
L’objectiu que s’ha marcat és 
analitzar i prioritzar les propos-
tes ciutadanes que es van fer el 
marc de les jornades Ciutat i 
Educació que es van dur a terme 
al mes de febrer i que van comp-
tar amb la participació d’una se-
tantena de persones, la majoria 
representants d’entitats educa-
tives i socials, així com veïns a 
títol individual.
A les jornades es van formular 
desenes de propostes dividides 
en tres eixos: convivència i ci-
visme; escola i entorn i forma-
ció al llarg de la vida. Algunes 
ja s’estan duent a terme o bé hi 
ha previsió de fer-les en el Pla 
d’Actuació Municipal presentat 
pel govern local per a l’actual 
mandat, fi ns al 2011. D’altres 
s’hauran d’impulsar en el marc 
del PEC. “El que cal fer és ana-
litzar les propostes, prioritzar-
les i veure de quina manera es 
poden posar en marxa el més 
aviat possible”, ha explicat la 
regidora responsable del Projec-
te Educatiu de Ciutat, M. Teresa 
Gallego (PSC). Aquest és el de-
bat que a partir d’ara tindran els 
membres del grup impulsor, que 

tenen previst reunir-se a mitjan 
juliol i a principi de setembre. Un 
cop s’hagin establert les accions 
a dur a terme, l’Ajuntament con-
vocarà una nova jornada partici-
pativa a la tardor per presentar 
les conclusions. 

Àmbit d’actuació. El PEC neix 
amb l’objectiu d’entendre que 
l’educació no només abasta 
l’àmbit acadèmic, sinó que mol-
tes de les accions que es duen a 
terme en un municipi tenen una 
vessant educadora i que totes les 
persones, al llarg de la vida, han 
de tenir a l’abast els recursos i 
mitjans per poder continuar 
amb la seva formació.
Entre les propostes més signifi -
catives hi ha, per exemple, po-

tenciar la fi gura dels educadors 
de carrer als barris, millorar 
la mobilitat interna en trans-
port públic, crear una xarxa de 
col·laboració entre les Ampas 
dels centres educatius i facilitar 
els recursos necessaris per inte-
grar socialment els nens i nenes 
amb necessitats educatives es-
pecials. Algunes de les accions 
proposades ja han començat a 
fer-se realitat. Les Ampes de les 
escoles han estat convidades a 
participar en un taller impulsat 
des de la Regidoria d’Educació 
en col·laboració amb l’UAB 
–que es va iniciar al maig i se-
guirà al setembre– per posar en 
comú les seves actuacions i mi-
llorar, en la mida del possible, la 
seva gestió. 

Pilar Abián | Redacció

Les reunions de treball serveixen per establir les actuacions per potenciar l’educació | PILAR ABIÁN

L’Ajuntament ha renovat el dis-
seny dels sis punts de benvin-
guda al municipi ubicats a la 
carretera de la Roca, a la C-17 al 
seu pas per Can Sant Joan, a la 
carretera de Ripollet, al polígon 
de la Ferreria, als Blocs Sivis 
(sector Redosa) i a Can Milans. 
Els plafons, que s’il·luminen a la 
nit i tenen unes dimensions de 
3,2x1,2 metres, donen la ben-
vinguda als visitants i indiquen 
les tres poblacions amb les 
quals actualment Montcada està argemanat: La Paz Centro, a Nicaragua; 
Nahulingo, d’El Salvador, i Águilas, a Múrcia | SD

> Nous punts de benvinguda al municipi

L’AMPA del CEIP El Turó ha rebut el quart premi del VIII Concurs d’Ex-
periències Educatives impulsades per les entitats de pares i mares, 
que atorga la Confederació Espanyola d’AMPAS (CEAPA). El certamen 
reconeix els projectes que promouen valors com l’educació multicul-
tural, el respecte a l’entorn, 
la igualtat de gènere i la pre-
venció de conductes de risc. 
El Turó ha rebut el premi pel 
seu pla d’integració escolar 
dels alumnes immigrants, 
que el centre ha dut a terme 
a través de diverses activitats 
com ara l’edició d’un llibre, Els contes d’El Turó –a la imatge–, la promo-
ció d’activitats sobre el medi ambient i sortides per conèixer l’entorn. És 
el segon cop consecutiu que l’entitat rep un reconeixement de la CEAPA 
ja que a l’anterior edició del certamen, l’AMPA va obtenir el segon premi 
per l’experiència Un conte, una caminada, un joc | SD

> Reconeixement a l’Ampa del CEIP El Turó

RAFA JIMÉNEZ

PREMSA AJUNTAMENT

Un total de 24 estudiants dels IES La Ribera, Montserrat Miró i La Ferrerria 
–8 per cada centre– han participat fi ns al 17 de juliol al Campus Ítaca 2008, 
una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que pretén 
estimular els joves a continuar estudiant després d’haver acabat l’ESO, a 
través d’una proposta d’activitats lúdiques i culturals, amb les quals també 
s’estableix una convivència entre alumnes de diferents municipis. L’UAB 
organitza el Campus des de fa cinc anys i els IES de Montcada hi partici-
pen des de la segona edició. Les direccions dels instituts dels municipis 
participants s’encarreguen de seleccionar els joves que hi participen, que 
acostumen a ser alumnes que volen seguir estudiant però no tenen clar 
per quin tipus de formació decantar-se | SD

> Una vintena de joves, al Campus Ítaca
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La ‘sardanamania’ torna a l’Abi

Una trentena de persones ha pres 
part en el primer curs de sardanes 
que ha organitzat entre els mesos 
d’octubre i juny l’AV de Montcada 
Centre, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista de Terra Nos-
tra, el president de la qual, Joaquim 
Castellví, ha estat el responsable 
d’impartir les classes a l’Abi. El curs 
respon a la voluntat de l’entitat veïnal 
“de promoure i potenciar les tradi-
cions catalanes”, tal com ha expli-
cat el seu president, Antoni Trias. El 
proper 2 d’octubre començarà un 
nou curs de sardanes, de caràcter 
gratuït, que també es farà a l’Abi, 
tots els dijous de 19h a 20h. Les 
inscripcions ja es poden formalit zar 
als establiments Ca l’Estrelleta i Ca 
l’Andreuet del carrer Major.

Diplomes. Al fi nal del curs, l’AV de 
Montcada Centre va organitzar un 
acte de lliurament de diplomes a les 
persones en reconeixement al seu 
esforç per aprendre a ballar aquesta 
dansa típica catalana. L’acte es va 

fer a l’Abi el 16 de juny i es tornarà a 
repetir al fi nal de la pròxima edició. 
Segons Trias, “la gent ha mostrat 
interès i s’ho ha passat molt bé”. 
El principal repte és atraure la gent 
jove que sovint no participa en les 
ballades de sardanes que es fan al 
carrer “perquè en sap poc o gens”, 
diu el líder veïnal. Segons Castellví, 
“ballar  sardanes és molt fàcil, no-

més cal tenir ganes i ser constant”. 
Un cop s’aprèn a ballar, el següent 
pas és aprendre “a comptar i 
repartir per saber portar un sol una 
rotlla na”, ha afegit.

Acte de lliurament de diplomes als alumnes del curs de sardanes fet a l’Abi | ARXIU/LAURA GRAU

El proper octubre s’organitza una nova edició del curs amb el repte d’engrescar gent més jove

> Gent que es mou  Laura Grau | Redacció

Curs de sardanes de l’AV de Montcada Centre

  més informació
   Ca l’Estrelleta (Major, 53)
     Ca l’Andreuet (Major, 76)
     Telèfon: 699 358 509
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>La bústia del lector >Editorial
Llei de barris
La inclusió del projecte de 
la muntanyeta de Can Sant 
Joan a la cinquena convo-
catòria de la Llei de barris ha 
estat una agradable sorpresa 
tant per a l’administració lo-
cal com per als veïns, ja que 
obre la porta a la possibilitat 
de recuperar un dels espais 
més degradats del municipi, 
fruit d’un creixement urba-
nístic desordenat a mitjan 
del segle passat propiciat per 
l’absència de normatives. 
Hi ha hagut intents previs per 
acabar amb aquesta situació, 
com ara l’aprovació d’un Pla 
de Reforma Interior (PERI) 
en la dècada dels 90 que 
va quedar en una mera de-
claració d’intencions perquè 
mai no va comptar amb una 
dotació econòmica que fes 
possible la seva execució. La 
Llei de barris, contràriament, 
parteix de la base de fi xar un 
pressupost que assumeixen a 
parts iguals el govern autonò-
mic i l’Ajuntament, de manera 
que es garanteix que hi ha di-
ners per poder fer realitat allò 
que inicialment està sobre 
el paper. Tots els acords es 
recullen en un conveni marc 
d’actuació i ambdues parts 
es comprometen a dur-lo a 
terme en el termini de qua-
tre anys. 
És cert que la conjuntura eco-
nòmica no és pas la més ido-
nia per a desenvolupar pro-
jectes d’aquesta envergadura, 
però renunciar a la possibilitat 
de dur-los a terme suposaria 
perdre una oportunitat d’or 
que potser no es tornaria a re-
petir en anys. Els governants 
tenen davant seu el repte de 
prioritzar quines són les ac-
tuacions que el municipi ne-
cessita d’acord amb la nova 
realitat que ara es planteja.
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El proper número, el 19 de setembre

Atenció amb aquesta nova boutique!

Ara que estem en època de rebaixes, 
alguns han cregut que era el millor mo-
ment per posar a disposició dels clients 
els seus productes i a un preu immillo-
rable: 0 euros. A l’espai entre les vies 
del tren de la Ribera trobem un original 
mercadillo amb peces de roba de tot 
tipus, segurament d’algú a qui la crisi 
no l’està afectant gaire i ha pogut reno-
var tot el seu vestuari. Estampes com 
la d’aquesta fotografi a, malauradament, 
són habituals al nostre municipi, aquí i 
en altres punts. 
 
JF | LA RIBERA

laveu@montcada.org

L’altre dia vaig veure un gos abandonat al carrer. En aquests casos, s’ha de 
donar a avís a l’Ajuntament? Montserrat Font I Terra Nostra
Qualsevol persona que vegi un gos al carrer ha de trucar a l’Ajuntament 
informant a la zona on es troba i el serveis de recollida d’animals aban-
donats aniran a buscar-lo. És imprescindible trucar ràpidament i no 
acollir-lo a casa. El servei és prou ràpid per anar a buscar-lo. No es fan 
serveis de recollida domiciliària d’animals que el propietari vulgui cedir 
o que hagi recollit del carrer. Durant el periode d’estiu s’incrementa no-
tablement el nombre d’animals abandonats, el que provoca el col·lapse 
dels centres d’acollida. Des de l’1 de gener de 2007, quan va entrar 
en vigor la prohibició de sacrifi car animals, l’estiu provoca una situació 
crítica atès que les entrades d’animals no té relació amb la sortides per 
adopció | Cati Olid, tècnica de Salut Pública i Consum

Piscina de lujo
Ha comenzado la temporada de baño 
y ¡cuál ha sido mi sorpresa! Han in-
crementado en un 30% la entrada 
a la piscina con respecto al año an-
terior. Yo no sé si hay una pasa de 
insensatez o que, a fuerza de que no 
tengamos un control de los precios  
–sólo de los sueldos y pensiones–, ya 
no nos sorprendamos. La otra posibi-
lidad es que quizás somos un 30% 
más ricos y no nos hemos enterado. 
Nos marean a la entrada con una 
pulserita de papel que tienes que ir 
moviendo, porque si no te quedas, 
eso, mareada. La explicación que dan 
es para evitar que se cuelen los chava-
les. Precisamente lo que sería sano y 
recomendable es que el primer día en 
que se abriera la piscina se colara todo 
el mundo a ver el precio abusivo, igual 
lo rectifi caban. Ya me explicarán cómo 
una familia con dos jóvenes pue de 
darles 12 euros (2.000 pesetas) para 
que se den un baño. Todo esto sin con-
tar que Montcada tiene la piscina más 
mediocre de todo el Vallés. No hay 
mantenimiento de césped, ni árboles, 
ni ninguna otra zona recreativa en la 
que al menos puedas pasar todo el día 
para amortizar la entrada... pero eso 
sí, es la más cara. Conclusión: ¡Se han 
creído que somos más ricos!

M. Ángela Cotarelo
Montcada

Hecho gravísimo
Según información publicada en La 
Vanguardia el 15 de julio, leo con 
estupor que el sr alcalde, César Arri-
zabalaga, cuando ocupaba el cargo 
de Governació y Urbanisme (1995 al 
1998) realizó en una vivienda de pro-
tección ofi cial de su propiedad unas 
reformas completamente ilegales que 
ahora han sido sancionadas por el De-
partament de Medi Ambient i Habitat-
ge. Estamos ante un hecho gravísimo, 
por tratarse de un acto de ilegalidad, 

que precisamente comete el que debe 
de poner orden y velar por el bienestar 
del pueblo, tema que parece ser que 
queda zanjado con una simple sanción 
económica. 
Como ciudadano, trato de entender 
las siguientes cuestiones. ¿Cómo es 
posible que un concejal de Governació 
y Urbanisme tenga opción de adqui-
rir un piso de protección ofi cial en la 
misma ciudad en que gobierna con 
lo difícil que llega a ser para nuestros 
hijos optar a ello? Ante este hecho se 
debe aplicar una sanción de acuerdo 
con la gravedad del caso y destituir el 
cargo de immediato, puesto que no 
tiene ninguna credibilidad para seguir 
siendo el alcalde. Volviendo al artículo 
en cuestión, La Vanguardia obtuvo el 
silencio como respuesta del alcalde y 
yo me pregunto ¿quien calla otorga? 
¿qué le supone esta sanción económi-
ca de cuantía irrisoria? Esta actitud es 
el fi el refl ejo de cómo el gobierno de 
Montcada valora las prioridades para 
que podamos percibir cualquier mejo-
ra o prosperidad de la ciudad.

Tomás Madrid
Montcada

Marelinho
Marelinho, hermoso gatito amarillo, 
en abril hizo un año de tu muerte. Te 
asesinaron con sólo 10 meses. Eras 
muy bonito y feliz con tu madre Ron-
ron y tu hermana Pintinha con las que 
jugabas a todas horas. Demostrábais 
también mucho cariño a vuestra fami-
lia humana. Nos dábais vuestro que-
rer con vuestra constante compañía, 
ronroneando y buscando arrumacos, 
con suavidad y sin causar el más leve 
daño. Estábais bien atendidos, cubier-
tos con todas las atenciones legales y 
sanitarias, confortablemente alojados 
y mantenidos. Pero llegó el aciago día 
de abril en el que un anónimo malva-
do, sin cultura, sentimientos ni conci-
encia, segó tu preciosa vida por puro 

placer, para saciar sus instintos cri-
minales. Conduciendo su vehículo te 
aplastó con saña contra el bordillo de 
la acera donde tú, al ver lo que te venía 
encima, te acurrucaste para preservar 
inútilmente tu existencia preciosa.
Fue un asesinato. Quines vieron tu 
cuerpecito ensangrentado antes de 
ser retirado opinan lo mismo, quien lo 
mató no tiene conciencia ni sentimi-
ento alguno que le remuerda, de eso 
estamos seguros. Pero nos hemos de-
cidio a escribir esta triste historia un 
año después en homenaje a nuestro 
querido gatito amarillo y para que las 
personas de buen corazón, que afor-
tunadamente son mayoría, vean qué 
clase de gente anda por el mundo. 
Guardamos tus cenizas junto a una 
foto tuya. Tu madre y tu hermana mos-
traron signos de tristeza después de tu 
muerte, fruto de añoranza, según los 
veterinarios. Los gatos y los animales 
en general nos muestran que pue-
den tener mejores sentimientos que 
muchos humanos malvados.

Enrique V. Girondo Coedo
Montcada

Vallençana és Montcada?
Aquesta és la pregunta que hem volta 
pel cap quan veig a tots els barris és 
fan millores als carrers, se subvencio-
nen reformes i es donen ajudes per a 
altres pobles. Res a dir perquè estic 
d’acord i tenen tot el meu suport. Però 
nosaltres, per tenir quelcom tant bà-
sic com el servei d’aigua potable, els 
veïns ho hem hagut de pagar tot, sen-
se cap subvenció “bitllo-bitllo”. Des 
de 3.000 euros fi ns a 60.000 euros, 
segons el contracte. No tenim recolli-
da selectiva, ni contenidors soterrats, 
els contenidors del Bosc d’en Vilaró no 
surten a cap dels cinc districtes que es 
crearan. Tens més possibilitats de gua-
nyar la loto que veure una patrulla pels 
nostres camins que, per cert, estan tan 
plens de vegetació que el perill d’in-

cendis es altíssim. Ens van omplir la 
pedrera amb milers de tones d’ escom-
braries, que estaran allà per sempre i 
del servei de correus millor no parlar. 
Això sí, ara tenim autobús, però a quin 
preu, jo pago 80 euros per l’impost del 
recàrrec del transport, però la meva tie-
ta paga 400 euros. Com va en funció 
de la contribució ja poden imaginar-se  
el que paguem, una fortuna. Tot ple-
gat, com diu aquell anunci televisiu, 
em venen ganes de crear “la república 
independent de Vallençana”.    

Manel Gómez
Vallençana

Kursaal
Com a montcadenc em felicito pel 
nou centre social i cultural que Can 
Sant Joan va estrenar el 24 de juny. 
Després d’una llarga reivindicació 
veïnal per recuperar un espai emble-
màtic al barri, crec que l’Ajuntament 
hi ha sabut donar una resposta força 
satisfactòria. És d’agrair a més que, 
des de Can Sant Joan, s’hagi qualifi -
cat aquest nou espai no només com 
un eix neuràlgic d’activitat per al bar-
ri sinó també per a tota Montcada i 
Reixac. També espero amb il·lusió 
el nou àmbit cultural del Montcada 
Aqua, a Mas Rampinyo: no només el 
nou auditori i altres espais singulars, 
sinó també la nova biblioteca central 
“Elisenda de Montcada”, per tot el 
que de representatiu i útil tindrà per 
a la població. De totes formes crec 
que aquesta descentralització en la 
dinamització cultural, que és del tot 
positiva, no ha d’anar en detriment 
del que ja tenim: una biblioteca al 
centre al servei d’un munt de veïns.

Jaume Aregall
Montcada

Fe d’errates
Les persones que localitzin un gos abando-
nat al carrer han de trucar a l’Ajuntament i 
no al centre d’acollida de Terrassa, com es 
va publicar erròniament al darrer número 
de La Veu.



192a quinzena | juliol/agost 2008

>Agenda

Ajuntament ..........................................  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines .........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
Casa de la Vila (Cultura i Museu) ........935 651 122
Centre mèdic Can Sant Joan.................934 451 890
Deixalleria  ...........................................935 644 157
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
Recollida de mobles vells ....................935 641 247
Serveis Socials  (Doctor Buxó) ............935 753 430
Serveis Socials (Kursaal)..................... 934 451 889
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

18-J l divendres
Nit Underground. Taller de serigrafi a, de 
graffi ti i de còmic. Música hip hop. Hora: 
17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Gimcana. Prova de Karts a pedal. Hora: 
18h. Lloc: Parc de les Aigües. Organit-
za: Esplai Jove Can Sant Joan.

 Festival Entablaos. Concert de fl amenc-
fusió amb Banda Picoco i Diego Paqué. 
Hora: 22.30h. Lloc: Casino de Terra Nostra.

19-J l dissabte
Sortida. Itinerari de La Setmana tràgica 
de Barcelona. Hora: 11h. Lloc: Metro 
Lesseps. Organitza: Fundació Cultural. 

Teatre. No és fàcil, de Paco Mir, a càrrec 
del Grup Artístic Teatral de Cerdanyola 
del Vallès (GAT). Hora: 20h. Lloc: Gran 
Casino de Terra Nostra. Gratuït.

Nit Underground. Film Yamakasi II, joc de 
rode Cyberpunk i música punk, rock i ska. 
Hora: 22h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

22-J l dimarts
Exposició. Mostra fotogràfi ca Enfoca 
i dispara. Hora: 17h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organita: Servei Local de Català.

Marató. Sessió d’spinning al carrer Ma-
jor. Hora: 19h. Lloc: Plaça de l’Església. 
Organitza: IME.

23-J l dimecres
Lludojocs. Gran festa de jocs. Hora: 
17h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

24-J l dijous
Jocs. Campionat de futbolí. Hora: 18h.  
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

25-J l divendres
Discomòbil. Festa musical. Hora: 18h. 
Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Mostra de turisme. Cloenda amb els 
concerts de Elmo Sedean i La Bronka. 
Hora: 20h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Música. Juliol a la fresca amb l’actuació 
del duet JC & Lucia. Hora: 22h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: 
AV Terra Nostra. Gratuït.

31-J l dijous
Festa. Comiat de les activitats d’estiu del 
Casal infantil de Can Sant Joan. Hora: 
17.30h. Lloc: Plaça Bosc.

30-A l dissabte
Futbol. Presentació ofi cial de la plantilla 
CD Montcada. Hora: 19h. Lloc: Estadi 
Municipal.

4-S l dijous
Exposició. Dels alumnes dels cursos de 
talla i escultura.  Fins al 21 de setembre. 
Hora: 17h. Lloc: Casa de la Vila.

5-S l divendres
Festa Major Terra Nostra. Nit Boja. Hora: 
21h. Lloc: Plaça del Poble.

6-S l dissabte
Sardanes. Amb la Principal de Collblanc. 
Hora: 12h. Lloc: Plaça del Poble de Terra 
Nostra. 

Festa del fanalet. Hora: 21h. Lloc: Esta-
ció de Renfe Santa Maria. A continuació 
Diables i Orquestra a la plaça del Poble.

7-S l diumenge
Festa Major Terra Nostra. Jocs infantils, 
baixada de carretons i paella. Hora: A 
partir 11.30h. Lloc: Plaça del Poble.

8-S l dilluns
Festa Major Terra Nostra. Ofrena fl o-
ral (12h). Desfi lada de vestits de paper 
(18h) i havaneres (21h).

11-S l dijous
Viatge a Liverpool. Visita a la capital euro-
pea de la cultura europea 2008 i bressol 
dels Beatles. Preu: 320 euros tot inclòs.
Inscripcions: getback@montcadaradio.
com i 647 862 225 (Jordi Salat). Organit-
za: Grup Get Back de Montcada Ràdio.

Diada Nacional. Ofrena fl oral. Hora: 12h. 
Lloc: Plaça de l’Església. Organitza: Ajun-
tament de Montcada i Reixac.

Festa major Terra Nostra. Exhibició de 
puntaires i escacs (9h) i animació infantil 
(10h) a la plaça del Poble.

12-S l divendres
Tarda de contes. Hora: 18h. Lloc: Centre 
Cívic La Ribera.

15-S l dilluns
Exposició. Mostra de civisme Gràcies. 
Fins al 26 de setembre Hora: 18h. Lloc: 
Rambla dels Països Catalans. 

18-S l dijous
Presentació. Del llibre de l’escultor Luis 
Barbosa. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

EXPOSICIÓ 
MOSTRA COL·LECTIVA
D’ARTISTES LOCALS

Del 9 al 28 de setembre

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

Enfoca i dispara
Del Servei Local de Català
Fins al 31 d’agost

Viatge a Liverpool 
11 i 12 de setembre 
Capital Europea 
de la Cultura
i Bressol dels Beatles
Organitza: Grup Get Back
Col·labora: Montcada Ràdio

Inscripcions: 647 862 225

Farmàcies

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

18 19 20
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Talla i Escultura
Alumnes del curs
Del 4 al 21 de setembre
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Al costat del Torrent de Vallen-
çana i a tocar de la carretera de 
la Roca, hi ha un edifi ci pecu-
liar i desconegut per bona part 
de la població: la Torre dels 
Frares. Inclosa en alguns itine-
raris històrics per la ciutat, és 
una de les construccions més 
antigues del municipi –part de 
l’estructura data dels segles XI 
i XII– i destaca “per la seva 
tipologia singular, entre con-
ventual i agrícola”. Així cons-
ta en l’Inventari del Patrimoni 
Històric, Arquitectònic i Ambi-
ental de Montcada i Reixac, que 
aconsellava el 1999 “iniciar una 
intervenció urgent per evitar 
més esfondraments”. Un dels 
autors de l’inventari és l’histo-
riador montcadenc, Jaume Al-
cázar, qui creu que, a pesar del 
temps transcorregut, “encara 
hi ha possibilitats de rescatar 
la casa del procés de deterio-
rament”. 

Projecte. La Torre, de propietat 
particular, estava habitada fi ns 
fa pocs anys pel masover però, 
des que va morir, ha estat to-
talment abandonada, a mercè 
d’abocaments incontrolats.
 Des de fa tres mesos la situa-
ció ha canviat i la casa torna a 
estar habitada. La brutícia i les 
males herbes que omplien l’ac-
cés a l’edifi ci ja no hi són i en 
el seu lloc la terra està roturada 
i a punt per fer-hi un hort. Els 
responsables d’aquesta petita 
transformació són un grup de 
joves atrets per la història de 
l’edifi ci, la seva ubicació –en 
plena Serralada de Marina– i 
la seva arquitectura. “El nostre 
objectiu és rehabilitar la casa 
i, més endavant, quan estigui 
en millors condicions, con-
vertir-la en un centre social 
on es facin activitats obertes 
a la població”, explica Juan-

mi, un dels membres del grup. 
Per dur a terme aquesta tasca 
ingent no tenen cap ajuda eco-
nòmica, però sí ganes, il·lusió i 
una xarxa de persones disposa-
da a col·laborar al truïsta ment. 
La seva fi losofi a s’ajusta bas-
tant a la del moviment okupa 
però prefereixen defugir d’eti-
quetes “perquè som un grup 
heterogeni, on hi ha formes 
de pensar diferents, i perquè 
existeix una imatge estereo-
tipada d’aquest col·lectiu”, 
afegeix Guillem, un altre dels 
joves. 

Reaccions. La majoria són estu-
diants  universitaris del Barce-
lonés i del Vallès Occidental, 

però també del Bages i d’altres 
punts de Catalunya. A més de 
netejar i portar a la Deixalleria 
Municipal dues tones de runa, 
el grup ha enderrocat un mur 
que estava a punt de caure i ha 
instal·lat puntals a dues depen-
dències per recomanació de 
l’ong Arquitectes Sense Fronte-
res, un informe de la qual afi r-
ma que l’estructura és sòlida. 
El document va ser presentat a 
l’Ajuntament per frenar l’expe-
dient de ruïna que va posar en 
marxa i que fi nalment ha aturat 
“a instàncies de la propietat”, 
segons ha explicat el President 
de l’Àrea de Política Territorial 
i regidor d’Urbanisme, Jordi 
Climent (PSC). “En ser una 

propietat privada, no podem 
fer cap tipus d’actuació si no 
és a instància de la família 
o amb el seu consentiment”, 
ha afegit. Tot i així, agents dels 
Mossos d’Esquadra i de la Po-
licia Local van entrar a la casa 
fa dos mesos per comprovar la 
identitat dels seus nous habi-
tants. “Som conscients que la 
nostra presència pot resultar 
incòmoda per a molts, però 
mentre no hi hagi un pro-
jecte per recuperar la Torre, 
nosaltres continuarem treba-
llant-hi perquè tingui un ús 
col·lectiu”, sentencia Juanmi. 
Entre les iniciatives que s’han 
posat en marxa hi ha la plan-
tació d’horts, la recopilació de 

llibres per fer una petita bibli-
oteca social i l’elaboració d’un 
arxiu sobre la història de l’edi-
fi ci. 
Per aquesta tasca, Diego, his-
toriador vocacional del grup, 
ha visitat la Fundació Cul tural 
Montcada i l’Arxiu Municipal. 
“Molts mont cadencs no tenen 
ni idea  de la joia arquitectòni-
ca i històrica que acull el seu 
municipi”, remarca. Algunes 
entitats locals com l’Assemblea 
de Joves de Montcada i Reixac 
(AJMiR) i la Coordinadora de 
grups de Rock han mostrat el 
seu suport al projecte que es 
pot conèixer amb més detall al 
diari electrònic torredelsfrares.
blogspot.com.

TORRE DELS FRARES

El col·lectiu ha presentat un informe de l’ong Arquitectes Sense Fronteres sobre l’estat de la casa per frenar l’expedient de ruïna que havia obert l’Ajuntament

Un grup de joves vol recuperar la construcció
medieval com espai cultural per al municipi 
Laura Grau | Vallençana

Dos dels joves netegen un antic estable de la casa que volen dedicar a fer tallers de teatre Sanejar els murs és una altra de les tasques que duen a terme els membres del col·lectiu

La Casa de la Vila 
acollirà la mostra de 
l’Escola de Talla. PÀG. 23

Cultura organitza una 
nova edició dels cursos 
i tallers anuals. PÀG. 23

‘Som un grup 
heterogeni on hi ha 
formes de pensar 
diferents’, explica un 
dels joves del col·lectiu

La cuina, que s’ha dotat de mobiliari i nevera, és el centre d’operacions de la casa, el lloc on es menja, es conversa, es discuteix i s’acorden les tasques a fer durant la jornada | FOTOS: SANTI ROMERO
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ENTREVISTA A L’HISTORIADOR JAUME ALCÁZAR

-Quin interès té la Torre dels 
Frares per ser considerada un 
bé del patrimoni històric?
És valuosa en molts aspectes. El 
seu origen no podem precisar-lo 
amb seguretat, ja que la documen-
ta ció és molt escassa i només 
l’ar  queo  logia ens podria aclarir 
aquest extrem. De tota manera sa-
bem que es remunta a l’Alta Edat 
Mitjana i que va ser coneguda 
com la Torre de Montcada o Tor-
re d’en Bestit. Més tard, al segle 
XV, va ser adquirida pels monjos 
de Sant Jeroni de la Murtra, que la 
van ocupar fi ns a la Desamortitza-
ció de Mendizábal, al segle XIX. 
La presència d’una comunitat de 
monjos de manera permanent ex-
plicaria la seva estructura conven-
tual, amb un pati central a mode 
de claustre, envoltat de les dife-
rents dependències, les cel·les dels 
frares, l’església, etc. Amb tot, una 
gran reforma al segle XVII, on es 
van modifi car totes les obertures, 
i una altra al XVIII, que la va do-
tar de balcons, li han donat el seu 
aspecte actual. Estem parlant d’un 

patrimoni històric i arquitectònic 
de primera divisió que pot alber-
gar moltes sorpreses.
-Com quines?
Sobretot arqueològiques. Insistei-
xo en la necessitat d’iniciar cam-
panyes en aquest sentit que ens 
aportarien molta informació, tant 
de l’origen de la construcció com 
del seu entorn. Hi ha algunes teo-
ries basades en documents antics 
que situen la primera església de 
Santa Engràcia en aquest indret. 

El que sí sabem del cert és que a 
partir l’any 1381 es va traslladar 
des de la Pobla Vella –tal i com 
anomenaven els documents el 
seu emplaçament original– al lloc 
on es troba actual ment, la Pobla 
Nova. Sembla ser que les avingu-
des del riu Besòs van provocar 

l’abandonament i la decadència 
d’aquest espai.
-Com es podria confi rmar o 
descartar aquesta teoria?
Amb arqueologia. Tanmateix, 
alguns autors, com Font i Cusó, 
afi rmen que en documents posteri-
ors al trasllat de l’església, sobretot 
escriptures del segles XV i XVI 
generades pels monjos que habita-
ven la torre, s’esmenten encara les 
restes de l’església i el cementiri. 
Cal localitzar aquests escrits. Des 
de la Fundació Cultural ho estem 
intentant i hem elaborat un projec-
te d’investigació sobre el fons dels 
Monacals d’Hisenda, que es troben 
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
-En quin estat es troba la casa?
Hi ha parts ensorrades i galeries 
de les antigues dependències mo-
nacals desaparegudes. Caldria as-
segurar les cobertes i evitar més 
esfondraments. Amb tot, des del 
1999 en que vàrem visitar-la amb 
motiu de l’elaboració del Catà-
leg Arquitectònic de Montcada, 
l’edifi ci no s’ha deteriorat massa. 
Segueix conservant les galeries 
de cel·les dels monjos, refectori i 

altres dependències comunes. En 
la intersecció de la torre i el cos 
de la façana es conserva una sala 
de gran bellesa formada per volta 
d’aresta amb petxines. Conserva 
també cups i trulls dedicats a l’ela-
boració de vi que donen testimoni 
de la importància i extensió de les 
seves possessions. Malaurada-
ment de l’església del recinte no-
més es conserven els murs. 
-Què pensa del grup que ha 
ocupat la casa?
La recuperació és una tasca difícil 
i costosa. A més a més, la restaura-
ció ha d’incloure l’estudi històric i 
arqueològic de l’indret. El fet que 

avui estigui ocupada pot evitar 
la seva degradació. El grup que 
l’ocupa ha desembrossat el recinte 
i n’ha netejat les dependències.
-Quines vies hi ha per recupe-
rar-la?
No sóc un expert, però hi ha solu-
cions que van més enllà de conver-
tir-lo en un restaurant, com és el 
cas de la Masia de Can Fontanet. 
Se m’acut, per exemple, la creació 
d’un Centre de Documentació del 
Parc de la Serralada de Marina. En 
tot cas, s’ha d’obrir un procés de 
refl exió i buscar fórmules imagi-
natives amb l’objectiu prioritari de 
conservar-la.

“La Torre és un patrimoni de primera 
divisió que pot albergar sorpreses”
Laura Grau | Montcada

“Seria interessant fer-hi un estudi arqueològic”

Jaume Alcázar observa un dels quatre contraforts que suporten la Torre dels Frares | LAURA GRAU

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL MUSEU, MERCEDES DURÁN

-La Torre dels Frares forma 
part dels itineraris que orga-
nitza el Museu per la Mont-
cada medieval. A les visites, 
quina informació s’acostuma 
a donar?
Es parla del seu origen medie-
val, de com era una propietat 
dels frares de Sant Jeroni de la 
Murtra i com va passar a mans 
privades  a partir de la desa-
mortizació de Mendizábal. Es 
parla del feudalisme, del siste-

ma de producció i las relacions 
de vassallatge amb l’estament 
eclesiàstic.També es fa referèn-
cia a les característiques de les 
cases rurals de l’època medie-
val.
-La casa és de propietat pri-
vada, però té un interès cul-
tu ral enorme. Quines accions 
proposaria vostè per recupe-
rar-la?
Primer, establir un conveni 
d’ac  ció amb els propietaris  
per adaptar l’espai exterior i 

consolidar i restaurar l’edifi -
ci. En segon lloc, elaborar un 
pro jecte de dinamització d’un 
possible equipament munici-
pal. En tercer lloc, involucrar 
altres administracions per tal 
d’impulsar-ne l’ús. 
-Hi ha una teoria que apun-
ta que podria ser la primera 
es glésia de Santa Engràcia. 
Què en pensa? 
Això avui per avui no ho po-
dem assegurar. No tenim do-
cumentades les restes de Santa 

Engràcia. Sí que seria interes-
sant fer un estudi arqueològic 
per tal de datar cronològica-
ment els orígens de l’edifi ci, 
podríem dur-nos alguna sor-
presa. 
-Què opina de l’ocupació per 
part d’un grup de joves?
Encara que els joves actuïn 
amb les millors de les inten-
cions, no es poden obviar els 
drets dels propietaris. Crec que 
s’ha d’actuar amb els recursos 
que la legislació vigent ofereix, 

així com les ajudes de les di-
ferents administracions, muni-
cipal, Diputació o Generalitat, 
a través dels seus serveis de 
Patrimoni.

Mercedes Durán, directora del Museu | GH

Laura Grau | Montcada

“Sabem que es remunta 
a l’Alta Edat Mitjana i 
que va ser coneguda 
con la Torre de 
Montcada o d’en Bestit”



22 2a quinzena | juliol/agost 2008Cultura

El programa Camps de Cotó de 
Montcada Ràdio (104.6 fm), que 
condueix el montcadenc Andreu 
Fàbregas, col·labora amb el 4t 
Concurs de Jazz de Barcelona 
2008. El Jamboree Jazz Club 
(Plaça Reial, 17) és l’escenari del 
programa de concerts que va co-
mençar el 15 de juliol amb Nuno 
Campos Trio i Christian Kosholt 
String Project. La pròxima cita és 
el 22 de juliol (21h) amb els grups 
CAP i Luca Tondena Quartet. La 
proclamació dels guanyadors tin-
drà lloc el 29, a la mateixa sala. Concert de Christian Kosholt String Project | ROLDÁN HERNÁNDEZ

Laura Grau | Montcada

La pluja obliga a anul·lar 
alguns actes de la festa

Els actes, que organitza l’AV, es desenvoluparan entre els dies entre el 5 i 11 de setembre

La tempesta que va afectar Catalu-
nya la nit del 12 de juliol va obligar 
a suspendre els actes previstos per 
al segon dia de la festa major de 
la urbanització del Bosc d’en Vi-
laró, a la Serralada de Marina. El 
primer dia, l’11 de juliol, després 
del tradicio nal “chupinazo”, els 
més petits van fer un passeig amb 
poni pels carrers. A la nit va actuar 

el grup de rock Nocin, format per 
joves d’aquest sector de Montca-
da. L’es pectacle infantil, a càrrec 
del grup El Flabiol, que s’inclou 
nor mal ment al programa, es va fer 
durant la Setma na Cultu ral, que 
va tenir lloc a principi de juliol. 
El president de l’AV, Juan Manuel 
Santos, ha anunciat que abans de 
l’agost s’organitzarà alguna activi-
tat per “oblidar el disgust”.

L’emissora dóna suport al Concurs 
de Jazz de Barcelona 2008

Actuació infantil del grup El fl abiol que es va fer durant la Setmana Cultural | AV BOSC D’EN VILARÓ

La I Baixada de carretons és la no-
vetat del programa de Festa Major 
de Terra Nostra que tindrà lloc els 
dies 5, 6, 7, 8 i 11 de setembre. Les 
inscripcions a la cursa, que es farà 
el 7, es poden formalitzar al Centre 
Cívic l’Alzina. Hi haurà tres pre-
mis per als primers tres classifi cats 
i un a l’originalitat. El programa 
festiu, que organitza l’AV, comen-
çarà amb la po pu  lar Nit Boja, en 
què nens i adults mostren les ca-
pacitats artístiques dalt de l’esce-
nari. Els actes del dia 6 inclouen 
una cursa ciclista al matí, una sar-
dinada al migdia, sardanes i festa 
del fanalet a la tarda i ball amb 
orquestra a la nit. 
El 7 destaquen el taller matinal 
de joguines reciclades, la paella 
popular, el sopar de germanor i 
ball a la nit. L’11 al matí, hi haurà 
puntaires i escacs a la plaça del 
poble i animació infantil.

Laura Grau | Redacció

Una baixada de carretons és 
la principal novetat del programa

FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

MONTCADA RÀDIO

Getback organitza un viatge a Liverpool
Els responsables del programa de Montcada Ràdio, Getback, que repassa 
la música pop-rock de les últimes quatre dècades, organitza un viatge a Li-
perpool els dies 11 i 12 de setembre per conèixer el bressol de The Beatles, 
un dels grups insígnia del programa. L’itinerari inclou visites a les cases dels 
músics de la banda anglesa i llocs emblemàtics de la seva trajectòria. Les 
persones interessades poden trucar al telèfon 647 862 225 o bé escriure al 
mail getback@montcadaradio.com | LG

GETBACK

Laura Grau | Bosc d’en VilaróMúsica moderna i de sempre, al Casino
La terrassa del Casino de Terra Nostra 
acollirà el 25 de juliol (22h) la segona 
actuació del cicle Nits a la fresca que 
organitza l’AV del barri, amb un concert 
per escoltar i ballar a càrrec del duet 
de veu i piano JC & Lucia, que oferi-
rà un repertori variat, que inclourà des 
d’estandards del jazz fi ns a música pop 
dels 80. La primera cita del programa 
va tenir lloc l’11 de juliol, amb un altre 

duet d’excepció, format pel cantant ca-
talano-holandès Errol Woiski i la pianista 
vilanovenca, Elisabet Raspall (a la foto), 
“dues de les fi gures de més prestigi 
del panorama jazzístic català”, en opi-
nió del crític de jazz, Andreu Fàbregas, 
qui ha destacat “l’humor i el feeling 
indiscutible d’aquests dos genials 
músics” que van tocar temes de jazz 
clàssic i modern | LF

SANTI ROMERO

FESTA MAJOR DEL BOSC D’EN VILARÓ
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ESCOLA MUNICIPAL DE TALLA I ESCULTURA

Del 4 al 21 de setembre la Casa 
de la Vila acollirà una exposició 
dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Talla i Escultura que 
dirigeix l’artista i Mestre Artesà, 
Luis Barbosa a Can Sant Joan. 
La mostra està formada per una 
trentena d’obres dels alumnes del 
curs d’iniciació –que es va obrir 
l’any passat, amb 7 persones– i 
el curs avançat, que compta amb 
11 aprenents. “En el primer cas, 
són obres d’aprenentatge de la 
tècnica a partir d’exercicis i, en 
el segon, escultures on l’alumne 
ja assolit un estil propi”, ha ex-
plicat Barbosa. 

Xerrades. També es faran dues 
conferències , la primera, el dia 9, 
sobre l’escultura dels museus, a 
càrrec de l’escultor Jaume Cases, 
que treballa a la Sagrada Família, 
i la segona, el 16, sobre la talla en 
fusta a l’Àfrica Occidental, que 
impartirà un expert. Ambdues es 
faran a la sala institucional de la 
Casa de la Vila a les 20h.

Els alumnes de Luis Barbosa mostren 
les seves obres a la Casa de la Vila
L’exposició s’inaugurarà el proper 4 de setembre i es complementarà amb dues conferències 

Alumnes de l’Escola de Talla, a l’exposició feta a l’Auditori l’any passat | ARXIU/LAURA GRAU 

Laura Grau | Montcada

L’oferta es duplica per 
atendre Can Sant Joan

Del 15 al 30 de setembre esta-
rà oberta la inscripció als cur-
sos i tallers que organitza la 
Re gi doria de Cultura, que ha 
duplicat el nombre de propos-
tes amb motiu de l’entrada en 
funcionament de l’Espai Cul-
tural Kursaal. L’oferta també 
in corpora algunes novetats 
com  un curs d’expressió oral, 
adre çat a persones que vul-
guin millorar la seva dicció; 
un taller d’escriptura creativa; 
un curs de piano modern, a 
càrrec del músic Abel Jazz –en 
base al xifrat americà–, i un de 
gravat, que l’artista local Saida 
Barbosa impartirà al Kursaal. 
Es mantenen els cursos d’art,  
dibuix i pintura, teatre, guitar-
ra espanyola i elèctrica, teclat 
complementari, música per 
ordinador, ioga, tai-txí i foto-
grafi a. 

Compromís. Segons la Regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU) al Kursaal es tornaran 

a fer els tallers que es feien 
al Casal Ramon Balsalobre 
abans que es convertís en l’Es-
cola d’Adults, “perquè funcio-
naven bé i perquè era un 
compromís que teníem amb 
els veïns de Can Sant Joan”, 
ha explicat. Les sessions de 
cuina infantil, que es faran tots 
els dilluns del mes d’octubre, i 
la dansa oriental, es traslladen 
al Kursaal. 

Laura Grau | Can Sant Joan

Al Kursaal es farà la majoria dels cursos programats al centre

Els dibuixos de Capella viatgen a Caldes
El Museu Thermalia de Caldes de Montbuí acull la mostra “El dibuix i Joan Ca-
pella”, que es va inaugurar l’11 de juliol, amb la presència de l’alcalde d’aquest 
municipi, Jordi Solé, i el regidor de Cultura, Josep Gaspar. En representació de 
la Fundació Joan Capella, hi van ser el crític Josep M.Cadena i la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (a la dreta de la fotografi a) | LG

PREMSA CALDES DE MONTBUI

Un dels tallers d’arts plàstiques | ARXIU/SR

publicació

Ópera Ómnia és el títol de llibre que 
ha editat l’Ajuntament sobre la vida i 
l’obra de Luis Barbosa. La publicació, 
en castellà i amb traduccions al cata-
là i l’anglès, repassa la seva trajectòria 
artística des dels començaments fi ns 
fa 3 anys i inclou articles del mateix 
artista, on refl exiona sobre l’escultura, 
i del crític d’art Joan Sala Vila, que 
analitza l’evolució creativa de l’autor i 
el seu estil. El volum, amb més d’un 
centenar de pàgines, inclou un ampli 
recull fotogràfi c dels moments claus 
de la carrera de l’artista, com l’acte 
de lliurament del Diploma de Mestre 

Artesà que li va atorgar la Generalitat 
al 1997 i de les obres més represen-
tatives, i una sèrie d’imatges sobre el 
procés creatiu d’es cul tures tan em-
blemàtiques com La força de la ter-
ra, ubicada a la plaça de l’Església, i 
Llum, claredat infi nita, al vestíbul de 
la Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
Barbosa ha destacat que el llibre és 
de gran importància per a la seva car-
rera: “Em servirà de fi nestra per do-
nar-me a conèixer i divulgar les me-
ves idees sobre l’art”. La publicació 
es presentarà a l’Auditori Municipal el 
18 de setembre (19h) | LG

Un llibre repassa la trajectòria vital i professional de l’artista

L’artista amb una obra seva |  ARXIU/SH

CURSOS I TALLERS DE CULTURA
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El Festiclon 
atrau mig miler 
de persones

Els clons de la banda irlandesa U2, Please, van estar a l’alçada dels seus ídols | FOTOS: S.ROMERO El clon musical de Bruce Springsteen en un moment de la seva actuació

Els fans dels grups The Police, 
Bruce Springsteen i U2 van gaudir 
de la música en directe de les tres 
bandes que van protagonitzar el 
Festiclon al pavelló Miquel Poblet 
l’11 de juliol. Va obrir el festival 
la banda Synchronicity, títol d’un 
dels àlbums del grup que liderava 
Sting; Spirits in the night va fer un 
recorregut pel millor de The Boss i 
Please, el grup més aplaudit, va re-
tre tribut a la banda irlandesa | LG

FESTIVALS

La banda Jaleo Real, a Can Cuiàs, va ser un dels plats forts del festival ‘Entablaos’ El grup de sevillanes de Terra Nostra va actuar al Parc de les Aigües amb el grup Naima

Els centres cívics i els casals de gent 
gran de Montcada han estat esce-
nari durant la primera quinzena 
de juliol del I Festival de Flamenc 
‘Entablaos”, organitzat per la Xar-
xa de Dinamització de Participació 
Ciutadana. El programa, que ha 
ofert propostes de teatre, música, 
dansa, gastronomia i cinema, clou-
rà el 18 de juliol amb els concerts 
de la Banda Picoco i Diego Paqué 
a la terrassa del Gran Casino de 
Terra Nostra (22.30h). | LG

‘Entablaos’ ret 
homenatge al 
món del fl amenc
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el retro-visor Rafa Jiménez

La Peña Ajedrez Montcada va difondre aquest esport al municipi entre el 1925 i el 1968

Montcada s’ha convertit en un 
referent al món dels escacs a tot 
l’Estat gràcies al prestigiós Open 
Ciutat de Montcada, que acaba 
de celebrar la seva 16a edició, i 
a les victòries  de la Unió Escacs 
Montcada al Campionat de Cata-
lunya. Per trobar als precursors 
d’aquest esport a Montcada ens 
hem de remuntar a l’any 1925 

amb el naixement de la Peña Aje-
drez Montcada (PAM). Amb mo-
tiu de la Festa Major del 1945, la 
PAM va organitzar un torneig de 
partides amistoses amb tres clubs 
més al Cafè Colón. La PAM, amb 
personatges tan importants com 
Josep Claramunt, Antoni Armen-
gol, Francesc Sesé i Antoni Gon-
zález, va promoure la passió pels 

escacs entre els montcadencs 
fi ns a la seva desaparició, al 1968. 
Cinc anys després, va néixer el 
Club Ajedrez Montcada-Reixac  
(CAMR), agafant el relleu de la 
PAM. Al 1981, es va crear, a Can 
Sant Joan, el Club Ajedrez Bifur-
cación (CAB). Totes dues entitats 
es van fusionar al 1995 per donar 
vida a l’actual UE Montcada.

Precursors dels escacs a Montcada

Torneig de partides amistoses organitzada per la PAM durant la Festa Major del 1945 al Cafè Colón | ARXIU / ANTONI AMENÓS

Alumnes i voluntaris fan 
una mostra de fotografi es

La sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila acollirà entre el 21 de 
juliol i el 31 d’agost, una mostra 
d’imatges del concurs fotogràfi c 
Enfoca i dispara! que va organit-
zar el Centre de Normalització 
Lingüística Vallès Occidental 3 
(format per Cerdanyola, Ripollet, 
Montcada, Barberà, Badia i Sant 
Cugat). Els autors de les fotogra-
fi es són participants del progra-
ma “Voluntariat per la llengua” 

i alumnes dels Cursos de Català 
per a Adults, que han fotografi at 
el racó del seu municipi (ja sigui 
de naixement o bé d’acollida) que 
els resulta més especial o que els 
agrada més. Entre els guanyadors 
no n’hi ha cap de Montcada, però 
sí entre els que exposen: Serafi na 
Herrerías, Lucía Narbona, Mont-
serrat López, Maria Dolors Moya 
i Maria Isabel Quintans. La mos-
tra es va inaugurar al Centre Cul-
tural de Ripollet.

Laura Grau | Montcada

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

L’exposició de fotografi es es va inaugurar al Centre Cultural de Ripollet el passat juny | SILVIA DÍAZ

Del 21 de juliol al 31 d’agost es podrà veure a la Casa de la Vila
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El CB Montcada 
aposta pel seu treball 
amb l’escola PÀG. 28

El Sènior B de La 
Salle continuarà a la 
Segona Catalana PÀG. 29

>Esports

José María Esquerda, ‘Tete’, ex del 
Ripollet, de Regional Preferent, 
és el nou tècnic del Santa Maria. 
“L’hem escollit pels seus coneixe-
ments i perquè és recte i seriós. 
Sap el que vol i ens ajudarà en 
el nostre objectiu de pujar”, ex-
plica el president del Santa Maria, 

Ricardo Moya. El sabadellenc, de 
39 anys, no es treu responsabili-
tats: “No m’amago, vull pujar. 
L’objectiu és guanyar el primer 
partit i tots els que vinguin des-
prés”. L’equip mantindrà el bloc, 
amb un parell d’incorporacions. 
En el capítol de baixes, Fran Moro 
marxa al Bellavista-Milán.

Una de les grans novetats serà la 
desaparició del fi lial, que jugava a 
la Tercera Regional. Víctor Orte-
ga, que dirigia al segon equip, serà 
el segon entrenador de ‘Tete’.
El Santa Maria farà un ‘stage’ a 
Rupit a fi nals d’agost i començarà 
la lliga el 14 de setembre, a casa, 
contra el Polvoritense.

José María Esquerda, ‘Tete’, liderarà 
el nou projecte del Santa Maria

Rafa Jiménez  |  Redacció

FUTBOL. Segona Regional    

L’ex entrenador del Ripollet assumeix la direcció d’un equip que aspirarà a l’ascens a Primera

El futur del CD Montcada i l’UE 
Sant Joan Atlètic anirà de la mà 
durant la propera temporada, 
com a mínim. El 15 de juliol, a 
les ofi cines de l’estadi de la Ferre-
ria, tots dos clubs van signar un 
acord històric de col·laboració 
que, entre d’altres coses, supo-
sa que el Sant Joan passi a ser 
el fi lial de l’equip verd. Amb la 
presència del regidor d’Esports, 
Juan Parra (PSC), Emilio Artés, 
president del CD Montcada, i 
Pepe González, del Sant Joan, 
van signar un pacte que estarà 
vigent durant la propera tem-
porada, revisable anualment. 
L’acord implica una sèrie de 
col·laboracions, però no anul·la 
la identitat, la independència i 
l’autonomia de cadascun dels 
clubs. 
“Ja era hora que a Montca-
da es fes un acord d’aquesta 
mena. Aquest pacte funcio-
narà, estic segur, i serà neces-
sari el suport de tota la ciutat. 
No només volem que el Sant 
Joan sigui el nostre fi lial, desit-
gem que camini al nostre cos-
tat en el futur”, explica Artés. 
L’altra part, representada pel seu 
president, Pepe González, també 
es mostra optimista: “Des que 
va entrar la nova directiva 
del CD Montcada es va pro-
duir un canvi, a millor, en les 
relacions entre tots dos clubs. 
Tenim un bon feeling”.

Entre les dues entitats es faran 
reunions periòdiques amb els 
primers entrenadors i una re-
presentació de les directives. A 
nivell esportiu, el CD Montcada 
cedirà algun jugador al Sant Joan 
i l’equip verd podrà recórrer a 
qualsevol futbolista del seu fi -
lial, sempre i quan ho aprovi la 
comissió de les dues directives, 
i tindrà opció preferencial sobre 
algun dels seus jugadors. Rubén 
Tardío, ex porter del Sant Joan 
que jugarà al proper curs al CD 
Montcada, ha sigut el primer 
futbolista que ha entrat dins 
d’aquest pacte. El segon serà 
l’uruguaià Pablo Borges, que en-
trenarà amb l’equip verd, però 
jugarà a la Primera Regional 
amb l’equip que entrena Fernan-
do Gómez ‘Cuqui’. 

Descomptes als socis. El CD 
Montcada també farà una apor-
tació econòmica de 100 euros 
mensuals al seu fi lial durant tota 
la temporada. A nivell social, 
els abonats de les dues entitats 
es veuran benefi ciats ja que 
pagaran la meitat de l’entrada 
si volen anar a veure un partit 
de l’altre equip. “Aquest és un 
acord fructífer per a les dues 
parts. Als dos clubs hi ha 
les persones adients perquè 
aquest pacte sigui un èxit. Està 
comprovat que les dues afi -
cions, conjuntes, van a més”, 
diu Parra.

FUTBOL

Rafa Jiménez |  Redacció

El CD Montcada i l’UE Sant Joan Atlètic 
signen un acord històric de col·laboració

Juan Parra, regidor d’Esports, va segellar el pacte entre els presidents del CD Montcada, Emilio Artés, i el Sant Joan, Pepe González | SANTI ROMERO

L’equip de Can Sant Joan es convertirà en el fi lial del conjunt verd, encara que totes dues entitats mantindran l’autonomia i la independència en la seva gestió 

El CD Montcada, que a última hora 
ha perdut a ‘Jimmy’, que ha mar-
xat al Castelldefels, i ha recuperat 
a Germán Sánchez, debutarà a la 
lliga, el 7 de setembre, a casa con-
tra el Peralada. El Granollers, el 
30 d’agost, serà el rival en la seva 
presentació. Per la seva part, l’UE 
Sant Joan Atlètic debutarà a la Pri-
mera Regional, el 14 de setembre, 
jugant a l’estadi de Can Sant Joan 
contra l’Atlètic Vilassanès | RJ

SANTI ROMERO

Tots dos equips ja coneixen el seu calendari

José Maria Esquerda ‘Tete’| REVISTA DE RIPOLLET
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El mestre internacional búlgar Ju-
lian Radulski ha guanyat la XVI  
edició de l’Open Internacional 
d’Es cacs Ciutat de Montcada que 
va fi nalitzar el 3 de juliol. El primer 
premi està valorat en 2.500 euros. 
El desenllaç es va produir per un 
desempat tècnic, ja que Radulski i 
el segon classifi cat, el gran mestre 
cubà Yuri González, van arribar a 
la fi nal igualats a 7 punts. El desem-
pat es va dur a terme amb les tres 
modalitats del mètode Buchhoz.
“Estic molt content per la vic-
tòria, però tot ha estat qüestió de 
sort, ja que el nivell dels compe-
tidors era molt alt”, va dir el búl-
gar, de 36 anys, que hi participava 
per segon any consecutiu. 

El guanyador del grup B va ser 
Fatollah Arshad, d’Azerbaijan i 
jugador del conjunt espanyol Tor-
renegra. El millor classifi cat de 
l’UE Montcada –l’entitat organit-
zadora– ha estat Marc Narciso, al 
grup A, i Roberto Cardona, al 
grup B.

Valoracions. L’UE ha valorat molt 
positivament aquesta edició, que 
per primer cop s’ha celebrat al  
Kursaal de Can Sant Joan, amb 
la participació de 142 escaquistes, 
bona part dels quals eren mestres 
reconeguts a nivell internacional. 
“El nostre torneig està assolint un 
gran prestigi i, tot i que ens qua-
lifi quen com el cinquè millor del 
circuit d’estiu de Catalunya, crec 
que ja estem entre els tres pri-
mers”, ha manifestat el president 
de l’UE, Jaume Izquierdo. Per la 
seva banda, el director de l’Open, 
Reyes Cantero, ha parlat del nivell 
dels jugadors: “La seva  elevada 
experiència fa que el desenllaç 
el coneguem a l’últim moment 
i que els competidors que arri-
ben a la fi nal se sentin una mica 
guanyadors”.
L’acte de lliurament de premis va 
comptar amb la presència del regi-
dor d’Esports, Juan Parra (PSC), i 
l’alcalde accidental, Joan Maresma 
(CiU), qui en els seus parlaments 
–en català, castellà i anglès– va feli-
citar l’organització per “aconseguir 
que l’Open sigui un dels millors 
de Catalunya”. Jordi Mumbrú, de 
la Secretaria General de l’Esport, 
va dir que l’objectiu de la Genera-
litat és “col·laborar per fer més 
edicions de l’Open” i va agrair als 
patrocinadors de l’esdeveniment la 
seva implicació.

ESCACS

El búlgar Radulski guanya un emocionant 
Open que es decideix per desempat tècnic
El vencedor va arribar al fi nal amb els mateixos punts que el cubà Yuri González en una competició que estrenava nou escenari, l’Espai Cultural Kursaal

L’UE Montcada ha quedat satisfeta 
de la ubicació de l’Open d’aquest 
any, la sala Joan Dalmau del Kursaal, 
un espai més petit que l’anterior, el 
pavelló Miquel Poblet, però amb aire 
condicionat, “que fa que les jorna-
des es facin més amenes perquè 
al pavelló passàvem molta calor”, 
ha dit Jaume Izquierdo, president 
de l’entitat. Cara a l’any vinent, l’UE 
Montcada pensa en el nou Auditori 
de Montcada Aqua, perquè “si l’es-
deveniment continua creixent, el 
Kursaal potser ens queda petit”, ha 
manifestat Reyes Cantero, director 
del torneig | SD

Fotografi a de família dels millors classifi cats de la XVI edició de l’Open, amb les autoritats i els patrocinadors | SILVIA DÍAZ

El Kursaal va passar amb nota la prova com a seu de l’Open d’Escacs | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Figures d’elit com 
Radulski, González, 
Bruzón o Moskalenko 
s’han donat cita a 
l’Open d’Escacs 2008

El Kursaal compleix amb les expectatives
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Un cop solucionat el futur del pri-
mer equip, el CB Montcada també 
ha estat treballant amb les catego-
ries de formació. Isma Sistrachs, 
que la temporada passada havia 
entrenat a l’Infantil A, serà el nou 
director tècnic del club, des de la 
categoria premini fi ns a la sènior. 
Per la seva part, Marc Amenós, 
que formarà part de la plantilla del 
primer equip després de jugar al 
Sènior B i haver entrenat al Premi-
ni A, serà el nou director tècnic de 
l’Escola. Amenós substitueix Xavi 
Viñé, que va deixar el càrrec a mei-
tat de temporada. “Creiem que 
és imprescindible fer un bon 

treball amb l’Escola per anar 
traient jugadors. El futur passa 
per incidir en la formació i seria 
ideal una major col·laboració 
amb els centres d’ensenyament 
i les altres escoles de bàsquet del 
municipi”, explica Rosa Olivares, 
presidenta del CB Montcada. 

Plantilla tancada. On no hi haurà 
més moviments serà al primer 
equip, que dóna per tancada la 
seva plantilla amb Raúl Ortega, 
Unai Abrisqueta, Marc Amenós, 
Marc Merino, Marc Jané, Joan 
Casajuana, Albert Blanch, Aarón 
Beltrán, Óscar Bistuer, Albert Or-
tega, Iván Costa i Aitor Murua.

BÀSQUET

El CB Montcada impulsa 
el treball amb l’Escola
Isma Sistrachs i Marc Amenós, nous directors tècnics del club

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Game’s Gallery encara no ha tancat defi nitivament la seva plantilla per afrontar una nova temporada a la Primera Nacional  |  SANTI ROMERO 

El Sènior B de La Salle evita el descens i recupera el seu joc a la Segona Catalana  |  S. ROMERO

La decisió del CB Montcada de 
renunciar a la Lliga EBA ha pro-
vocat una dispersió dels jugadors 
de la seva plantilla. Només dos, 
Unai Abrisqueta i Raúl Ortega, 
continuaran jugant al club a la 
Primera Catalana. La resta han 
marxat, la majoria per continuar 
a la Lliga EBA. El capità Jordi 
Pons va fi txar pel CB Mollet, 
mentre que Marc Maldonado 
–foto– acaba de tancar la seva 
incorporació al CB Olesa. Albert 
Griso i Jaume Santandreu han 
marxat al Granollers. Jonel Palau 
se’n va a l’UB Sabadell, mentre 
que Lluís Curto jugarà al Navàs. 
Dani Pérez i Cristian Zapata no 
tenen gens clara la seva conti-
nuïtat al món del bàsquet.
Per la seva part, César Saura, 
entrenador del Valentine a les 
últimes quatre temporades, s’ha 
compromès amb l’Arenys Bàs-
quet, de Copa Catalunya | RJ

La Divisió de Plata, la segona ca-
tegoria del futbol sala nacional, 
és un desgavell degut a la crisi 
econòmica, que ha provocat una 
gran quantitat de renúncies. És el 
cas del Corbera, campió del grup 
del Game’s Gallery a la Primera 
Nacional, que no ha pujat per 
falta de diners. Els problemes en 

aquesta categoria afecten la resta 
i, de moment, l’equip que dirigeix 
José María Borbón ‘Pati’ encara 
no sap ni el seu calendari ni la 
composició del seu grup.

Magalhaes torna a Espanya. El tèc-
nic brasiler, ex del CFS Montcada,  
torna a la Divisió de Plata per diri-
gir al Forma Cáceres 2016.

El Game’s Gallery, pendent 
dels problemes a Plata

FUTBOL SALA

Encara no sap ni el calendari ni el seu grup a Primera Nacional

Rafa Jiménez  |  Redacció

El Sènior B del CH La Salle 
continuarà jugant, a la propera 
temporada, a la Segona Catala-
na. Descendit pels seus resultats 
esportius, el segon equip lasal·lià 
s’ha vist benefi ciat per la decisió 
del TDM Canonja de vendre la 
seva plaça a la Lliga Catalana a 

l’Handbol Banyoles. Aquest mo-
viment, però, complica que el 
primer equip recuperi el seu lloc 
a la Lliga. 
Per altra banda, el CH La Salle 
vol recuperar el seu stage de pre-
temporada. La seva intenció és 
que tots els seus equips mascu-
lins es concentrin, per conèixer-

se millor i fer sentiment de club, 
al pont de l’11 de setembre a una 
casa de colònies de la Conreria, 
a Badalona. A nivell esportiu, 
tres fi txatges i el reforç d’alguns 
jugadors del Sènior B serviran 
per suplir les absències. La pre-
temporada començarà a l’última 
setmana d’agost. 

HANDBOL 

La reestructuració de la Segona 
Catalana evita el descens del Sènior B

Rafa Jiménez  |  Redacció

El moviment en la venda de places afavoreix el segon equip, però podria perjudicar el primer

> L’equip EBA 
es dispersa

SANTI ROMERO

Comerciant, si et 
vols anunciar

a La    Veu
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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ATLETISME

Montcada i Reixac, a través de 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME), és un dels muni-
cipis que s’ha adherit a la pro-
moció del Campionat d’Europa 
d’Atletisme que es disputarà a 
Barcelona entre el 26 de juliol i 
l’1 d’agost de 2010.

El Comitè Organitzador pretén 
promocionar l’atletisme a tota la 
província, amb la col·laboració 
dels ajuntaments. Tothom qui 
vulgui podrà participar, fi ns al 19 
de juliol d’enguany, en l’elecció 
de la mascota entre quatre pro-
postes a través dels webs www.
bcn2010.org o www.montcada.cat.

Rafa Jiménez | Redacció

El 12 de juliol, els membres del Cim van aconseguir acabar l’etapa més dura del Camí dels Bons Homes, entre Bagà i Bellver | EL CIM

MUNTANYISME

El Cim segueix amb el 
Camí dels Bons Homes
Abans de les vacances d’agost, va completar la 4a i 5a etapa

> Trobada de clubs per tancar la temporada del Lee Young
El cap de setmana del 20 al 22 de juny, el Lee Young va participar a l’EIAM (Trobada Internacional d’Arts Marcials) 
que es va fer al Palau Sant Jordi, amb 60 taekwondistes. El 22 de juny, Antonio Egea va guanyar la medalla de bron-
ze al Campionat de Catalunya Sots-21 que es va disputar al Palau de la Mar Bella (Barcelona). Amb la temporada 
fi nalitzada, el club ja treballa en la preparació del Campionat del Món, que es disputarà a fi nal d’any a Turquia  | RJ

LEE YOUNG

L’IME s’adhereix als 
Europeus de Barcelona
Montcada és un dels municipis que promocionarà el campionat

Abans de les vacances d’agost, 
el Cim, Centre Excursionista de 
Montcada, va completar dues 
noves etapes, la 4a i la 5a, del 
Camí dels Bons Homes. El 12 
de juliol, els membres de l’entitat 
van fer els 35,5 quilòmetres que 
separen Bellver de Cerdanya 

i Porta. Dues setmanes abans, 
el 28 de juny, van acabar la 4a 
etapa, entre Bagà i Bellver –22 
quilòmetres–. 
El 27 de setembre, el Cim reem-
prendrà el Camí dels Bons Ho-
mes amb la 6a etapa, que uneix 
Porta amb Marenç-de-las Vals 
–30 quilòmetres.

Rafa Jiménez | Redacció



30 2a quinzena | juliol/agost 2008Esports

Montcada i Reixac ha ne-
dat 42.253 metres a favor 
de les persones afectades 
per esclerosi múltiple. Un 
total de 60 persones va 
participar el 13 de juliol a 
la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”, que va 
tenir lloc a la piscina muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre. Durant la jornada, 
es van recollir un total de 
750 euros,  en concepte de 
donatius i gràcies a la ven-
da de productes promocio-
nals com samarretes, gorres 
i tovalloles. 

Autoritats. L’acte van comp-
tar amb la col·laboració 
d’alguns regidors com el 
president del l’Institut Mu-
nicipal d’Esport i Lleure 
(IME), Juan Parra (PSC), 
Josep Maria González 
(ICV-EUiA) i Marta Agui-
lar (Esquerra). La cam-

panya l’organitza la Fun-
dació Esclerosi Múltiple 
i a Montcada la coordina 
l’IME, amb el suport d’un 
grup de voluntaris que va 
col·laborar amb l’atorgació 
dels diplomes acreditatius 
als nedadors i en la venda 
de material promocional. 
Arreu de l’Estat espanyol 
hi van participar 92.000 
persones en alguna de les 
875 piscines que es van ad-
herir a la festa, 600 de les 
quals van ser a Catalunya.

Malaltia. L’esclerosi múl-
tiple és una malaltia del 
sistema nerviós central en 
el qual es diferencien dues 
parts principals: cervell i 
medul·la espinal. A l’es-
clerosi la mielina es perd 
en múltiples àrees deixant 
cicatrius. Aquestes àrees 
lesionades reben també el 
nom de plaques de desmie-
linització. La mielina no so-

lament protegeix les fi bres 
nervioses sinó que també 
facilita la seva funció. Si 
la mielina es destrueix o 

es lesiona, l’habilitat dels 
nervis per conduir impul-
sos elèctrics des del cervell 
s’interromp.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Núria Sánchez | Redacció

Montcada neda 
42.000 metres
Un total de 60 persones va participar a la iniciativa

Una seixantena de persones es mulla a favor de l’esclerosi múltiple | SANTI ROMERO

BÀSQUET

Dinou conjunts juguen a encistellar

El 3x3 de bàsquet al carrer va tenir la participació de 19 
equips, de tres jugadors cadascun. L’activitat, de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), va comptar amb la col-
laboració del CB Montcada. L’acte va tenir lloc el 10 de juliol a 
la plaça de l’Església. Aquesta jornada va tancar les diades de 
3x3 d’esports al carrer | NS

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

FUTBOL SALA

Èxit de participació al torneig
Un total de 22 equips va participar a la diada de futbol sala 
davant el pavelló Miquel Poblet, el 8 de juliol. L’activitat, que 
organitza l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), va rebre 
el suport del CFS Montcada. La competició va comptar amb la 
participació d’equips de les categories benjamí, aleví, infantil 
i cadet-sènior. La jornada va començar a les 18h i va fi nalitzar 
a les 22.30h, amb el lliurament dels trofeus als equips gua-
nyadors. D’altra banda, l’IME va obsequiar tots els participants 
amb un regal | NS

Els infants també podien fer activitats alternatives de futbol | SANTI ROMERO

HANDBOL

Quinze equips participen al 3x3

L’IME, amb la col·laboració del Club Handbol La Salle Mont-
cada, va organitzar el 3 de juliol la tradicional diada de 3x3 
d’handbol al carrer. La jornada esportiva va comptar amb la 
participació d’una quinzena d’equips de tres categories di-
ferents: benjamí, aleví i infantil. La diada es va celebrar a la 
plaça de l’Església i cada conjunt va estar format per quatre 
jugadors | NS

Un participant fent un llançament a la diada d’handbol al carrer | SANTI ROMERO

D’esquerra a dreta, Marta Aguilar, Josep M. Gonzalez i Juan Parra | SANTI ROMERO

AERÒBIC

Marató participativa al carrer

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) va organitzar per 
primer cop una marató d’aeròbic. L’activitat, que s’emmarca 
en les activitats esportives al carrer, va tenir lloc a la plaça 
de l’Església el 15 de juliol. La iniciativa va tenir molt bona 
acollida, sobretot entre el públic femení, i va comptar amb la 
participació de 24 persones. La marató, que comptava amb la 
col·laboració de Montcada Aqua, estava dirigida per un mo-
nitor del complex esportiu local. La darrera cita del programa 
estiuenc serà la marató d’spinning que tindrà lloc el 22 de 
juliol a la plaça de l’Església (19h) | NS

Una vintena de persones va seguir les passes al ritme de la música | SANTI ROMERO
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Daniel Blanco fent una jugada en un partit de lliga | ARXIU/SANTI ROMERO

El Club Català de Tir amb
Arc Can Piqué va organit-
zar el 13 de juliol la setzena 
edició del Campionat de 
Catalunya Infantil de Tir 
de Bosc. El torneig es va 
disputar al camp de tir de 
Can Piqué, a Vallençana. El 
torneig va comptar amb la 
participació de 28 arquers  
de les categories esquirol, 
benjamí, aleví, infantil i ca-
det de set clubs diferents.

Medalles. Del club local van 
prendre part 14 arquers i 
van obtenir un total de 13 
medalles. El Club Català 
de Tir amb Arc Can Piqué 
va guanyar deu metalls 
d’or, dues de plata i una 
de bronze. Els guardonats 
amb l’or van ser l’esquirol 

Erik Puga; els benjamins 
Ana Lloria, Sergi Cobos 
i Álvaro Badimon; l’aleví 
Óscar Vivó; els infantils 
Sandra Mosca, Erik del 

Rio i Álex Cobos i els ca-
dets Adrián Antolin i Da-
vid Vivó. D’altra banda, 
l’alevina Marina Marcos i 
el cadet Óscar Marcos van 

fi nalitzar en segon lloc. Fi-
nalment, l’aleví Arnau Coll 
va obtenir la de bronze i el 
benjamí Álvaro Badimon 
va ser quart.

TIR AMB ARC

Núria Sánchez | Redacció

Can Piqué guanya tretze 
medalles al campionat català
La competició va tenir lloc al camp de tir amb arc de Can Piqué i va comptar amb la participació de set clubs

Els benjamins d’arc nu reben la medalla en mans de Glòria Sangenís, sots-campiona del món al 2007 | CAN PIQUÉ

Daniel Blanco, millor 
júnior de l’any 

KORFBAL

La Federació Catalana 
de Korfbal va atorgar al 
jugador local de l’IES 
Montserrat Miró, Daniel 
Blanco, el premi com a 
millor júnior de la tempo-
rada 2007-08. Per la seva 
banda, l’entrenador lo-
calm, Dani Vidaña, es va 
endur  el guardó de millor 
entrenador júnior de la 

temporada. El club tenia 
dues nominacions més per 
Clara García, que optava 
a ser la millor jugadora fe-
menina júnior, i Dani Vi-
daña, que competia també 
com a millor àrbitre. Els 
guardons es van lliurar a 
la Gala del Korfbal Cata-
là, que va tenir lloc el 12 
de juliol a l’Hotel Icària 
de Barcelona. 

Núria Sánchez  | Redacció

La secció de futbol sala de 
l’EF Montcada planifi ca la 
temporada vinent i comp-
tarà amb dos conjunts ju-
venils i, com a principal 
novetat, un sènior. El nou 
bloc estarà format per nois 
que pugen del juvenil i per 
jugadors veterans del mu-
nicipi i de poblacions del 
voltant. Els entrenadors 
de l’equip seran Gerardo 
Suárez i José Luis Carras-
co. L’objectiu de la secció 
és mantenir les categories 
i augmentar el nombre 
d’equips. 
La secció de futbol sala ha 
obert les inscripcions per a 
la propera temporada. El 
club busca infants des de la 
categoria aleví fi ns a la ju-
venil. Els interessats poden 
fer la inscripció a les ofi ci-
nes del club (Estadi de la 
Ferreria) o trucant al coor-
dinador, José Luis Carras-
co, al telèfon 615 465 293.

El futbol sala 
comptarà 
amb un 
equip sènior 

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

La presentació dels Jocs és una de les cites més participatives | ARXIU/SANTI ROMERO

Inici d’inscripcions 
per als jocs escolars

LLIGA ESCOLAR

Coincidint amb l’inici del 
curs escolar –el 15 de set-
embre–, el Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM), l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure 
(IME) i les AMPA de les 
escoles obren les inscrip-
cions per la Lliga Escolar 
2008-09. L’oferta inclou 

les disciplines de multies-
port, psicomotricitat, fut-
bol sala, bàsquet, handbol 
i korfbal. D’altra banda, 
el CDEM busca interes-
sats a fer de monitors o 
àrbitres de la lliga escolar. 
Per a més informació, cal 
adreçar-se a les ofi cines de 
l’IME (Tarragona, 32) o 
trucar al 935 650 999.

Núria Sánchez  | Redacció

Durant el mes de juliol estan 
tenint lloc el gruix central de 
les activitats d’estiu de l’Ins-
titut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). Les darreres 
cites del programa són la de-
sena edició del Campionat 
de Natació Vila de Montca-
da i una marató d’spinning. 
El Campionat de Natació 
va tenir lloc el 17 de juliol 
–moment en que es tancava 
aquesta edició– a la Piscina 
Municipal de la Zona Es-
portiva Centre. El torneig 
va comptar amb la partici-
pació de nedadors entre les 
categories prebenjamí a ve-
terans, masculí i femení.
D’altra banda, la darrera 
activitat esportiva del calen-
dari estiuenc és una marató 
d’spinning, que tindrà lloc 
el 22 de juliol a la plaça de 
l’Església. Les inscripcions 
es poden fer fi ns el 18 de 
juliol a les ofi cines de l’IME 
(c/ Tarragona, 32).

L’spinning i 
la natació, 
últimes cites 
de l’estiu

ACTIVITATS D’ESTIU

Núria Sánchez | Redacció

FUTBOL

Bellabet guanya la lliga d’estiu

La lliga de futbol-7, que organitza l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) cada estiu, va acabar el passat 16 de juliol amb la fi nal 
del play-off que va enfrontar a Santa Maria Terra Nostra i a Estu-
dis Bellabet. Finalment, Estudis Bellabet es va proclamar campió, 
guanyant en els penals, després d’acabar el matx en empat (3-3). 
D’altra banda, Los Corleone van fi nalitzar en tercer lloc i Atlético 
Montcadense Broncesball va acabar quart, després de renunciar 
a jugar la fi nal de consolació per manca de jugadors. En acabar la 
fi nal el president de l’IME, Juan Parra (PSC), va lliurar els premis i 
trofeus a tots els participants de la lliga, que enguany ha comptat 
amb la participació de dotze equips | NS

El conjunt guanyador va celebrar el títol amb el trofeu | SANTI ROMERO



>A títol personal
Sònia Hernández

José María Espinasa
El pes de l’exili. Nét de Josep Maria Espinasa Massagué, qui va ser alcalde de Montcada i Rei-
xac durant la guerra civil, actualment és un nom destacat de la cultura mexicana. Als seus 51 anys, 
compta amb una llarga llista de llibres de poesia i assaig i ha ocupat càrrecs de rellevància com el 
de secretari de redacció del suplement cultural La Jornada Semanal, entre 1990 i 1995; i ara és 
responsable del servei d’edicions del Colegio de México. La seva editorial, Ediciones sin Nombre, és 
un referent entre les editorials independents. Va visitar Montcada a la seva infantesa per conèixer 
de prop el lloc mític de què el seu pare i el seu avi tant li havien parlat. Des de llavors, manté un 
contacte regular amb Catalunya i reivindica l’aportació de la cultura de l’exili català a Mèxic. Està 
preparant una antologia de la poesia catalana contemporània, des de Carner fi ns als nostres dies, i 
a l’octubre tornarà a Barcelona a parlar sobre un altre català exiliat: Agustí Bartra.

“Arribar a Montcada era 
com trobar El Dorado”

Vostè és nét d’un exiliat montcadenc, 
l’alcalde de Montcada durant la guer-
ra civil.
El meu avi va venir a Mèxic amb 
la seva esposa l’any 40. Un parell 
d’anys després va portar els seus 
fi lls: Juan, Ramón i Carmen. Amb 
el temps, Ramón es va casar amb 
una noia de la família Pereña, tam-
bé exiliada, i Carmen amb un bar-
celoní. En canvi, el meu pare, Juan, 
es va casar amb una dona mexica-
na, la qual cosa va suposar l’inici 
de l’arrelament a Mèxic.
Però Catalunya va continuar formant 
part de la seva cultura.
Els meus avis em parlaven en cata-
là, la qual cosa m’ha permès llegir 
la poesia catalana i manejar-me 
amb certa facilitat. El meu pare 
també parlava amb molta melan-
gia de Montcada. Ell havia nascut 
allà al 1927. He traduït l’obra de 
Ramon Xirau, exiliat que continua 
vivint a Mèxic i escrivint en català. 

A la meva poesia va tenir una forta 
infl uència –estilística, encara que 
no temàtica– la catalana, com Sal-
vador Espriu. Suposo que si m’ha-
gués quedat a Barcelona després 
dels meus estudis, hauria acabat 
escrivint en català. Conec i admiro 
l’obra de JV Foix, Pere Quart i Sal-
vador Papasseit. Gabriel Ferrater 
em va portar al descobriment de la 
poesia moderna. Després vaig des-
cobrir Carner i també d’altres més 
actuals. He estat pendent del que 
passa a Espanya i Catalunya. És 
curiós com a Mèxic, que va arribar 
a ser en un moment determinat la 
capital de la cultura catalana, ha 
desaparegut tota aquesta infl uèn-
cia. És una llàstima.
Com va ser la seva primera visita a 
Montcada?
Vaig anar-hi per primera vegada 
amb 11 ó 12 anys, per conèixer 
alguns parents i els llocs que forma-
ven part de la història de la meva 

família. M’enfrontava a un paisatge 
i un lloc vistós mitjançant l’emoció 
de qui el va haver de deixar, envol-
tats amb l’aura dels mites. Montca-
da i Reixac era “el lloc”, com trobar 
El Dorado. Va ser molt emocio-
nant. Veure la cimentera era per 
nosaltres com descobrir la Catedral 
de Sant Marc de Venècia. 

Una altra sorpresa va ser l’idioma. 
Com que el meu avi em parlava 
en català, jo pensava que aquella 
era una llengua especial que no-
més s’usava entre avis i néts, Quan 
vaig arribar i vaig comprovar que 
la parlava tot un país, vaig pensar 
que el meu avi tenia molts néts.

Després ha tornat amb freqüència.
No tanta com m’agradaria. Vaig es-
tar vivint a Ripollet entre el 1972 i el 
1973, perquè la meva família volia 
que estudiés el batxillerat allà. Lla-
vors m’havia afi cionat al motociclis-
me i s’havia creat una mena de 
circuit entre Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada. Va ser un camí que vaig 
fer moltes vegades. El Dragón Rojo 
va ser la primera discoteca a què he 
anat en la meva vida. Llavors es-
coltàvem Raimon, La Trinca, Lluís 
Llach... Va ser una època molt diver-
tida que em va permetre perfeccionar 
el meu català. Després he tornat amb 
el meu fi ll petit i la meva esposa. Em 
va impressionar trobar a Ripollet la 
consulta del meu avi, que era metge, 
com si ell acabés de sortir.
La seva família es va plantejar en 
alguna ocasió tornar?
El meu avi va morir quan jo tenia 
6 anys, però tinc la sensació que 
era un dels exiliats que es van de-

sarrelar d’un lloc, però mai no es 
van arrelar en un altre. Si la situació 
política s’hagués arreglat als anys 
cinquanta, possiblement hauria tor-
nat. El meu pare, que era professor 
de Filosofi a, quan tenia 50 anys va 
tornar una temporada, per donar 
classes a l’UAB, però no va trobar 
el lloc idíl·lic que cercava. Els seus 
amics havien crescut, s’havien casat 
i el cafè que buscava ja no existia.
Quina era aquesta imatge mítica de 
Montcada?
Un poble ple de cases de dos pi-
sos, amb l’arquitectura del segle 
XIX, amb poca circulació i en-
voltat de muntanyes, on tothom 
es coneixia. Alguna cosa de tot 
plegat quedava, malgrat que tot 
havia canviat. Quan vaig estar 
estudiant allà, tampoc jo no vaig 
ser el que s’esperava. Les meves 
ties creien veure en mi el retorn de 
l’avi, però jo em sentia totalment 
mexicà, i això les va decebre. 

 | SÒNIA HERNÁNDEZ

Escriptor, periodista, professor i editor
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“Veure la cimentera 
era per a nosaltres 
com descobrir la 
Catedral de Sant Marc 
de Venècia”


