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> CULTURA: Arrenca la nova temporada d’espectacles que potencia els grups amateurs pàg. 20

> Esports: El Sant Joan es retroba amb una gran victòria en el debut del nou tàndem a la banqueta pàg. 26

La valorització enfronta 
la plataforma i els 
empleats de Lafarge

El col·lectiu de treballadors es va concentrar hores abans de la celebració del Ple per reivindicar els seus llocs de treball
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El govern gestiona 
enguany més de 
37 milions d’euros
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Vot contrari | L’oposició reclama més 
polítiques socials per pal·liar la crisi
Inversions | La partida s’incrementa
un 5,3% respecte el 2009  pàgS. 4 i 5
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La Plataforma va recórrer en processó la distància entre la plaça Bosc i la Casa de la Vila amb crits contra la incineració i la cimentera
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Es prohibeix instal·lar més 
bancs i oficines al centre

> COmERç

Acord de ple |  Els grups municipals reclamen 
a la Generalitat mantenir la moratòria  pàg. 3
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El ple demana a la generalitat que Lafarge no 
valoritzi fins no tenir estudis sobre la salut 
El 19 de gener l’alcalde traslladarà personalment les peticions del consistori al conseller de Medi ambient i Habitatge, Francesc Baltasar   

PLE EXTRAORDINARI

El Ple extraordinari es va fer a petició de la Plataforma Antiincineració que va ser present a la sala, juntament amb representants dels treballadors

Actualitat
laveu.cat

UNA RESOLUCIÓ DE CONSENS
El govern local i l’oposició es feliciten per haver 
consensuat un posicionament unitari 
per reclamar el compromís de Medi Ambient 
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L’Ajuntament demanarà al Depar·
tament de Medi Ambient i Habi·
tatge que no atorgui l’autorització 
ambiental a Lafarge per a l’ús de 
biomassa (llots de depuradora, 
farines càrniques, marro de cafè 
i esporga) com a combustible fins 
que no es resolguin tots els dubtes 
que tenen tant els veïns com els 
grups municipals sobre les possi·
bles afectacions d’aquesta pràctica 
en la salut de les persones. En un 
Ple extraordinari fet el 14 de gener 
a petició de la Plataforma Antiinci·
neració, totes les forces polítiques 
van aprovar un text conjunt en 
què es concreten les demandes del 
consistori. Un cop més, els grups 
es ratifiquen en les mocions contra 
la incineració aprovades els anys 
1999 i el 2008 i tornen a instar el 
conseller Francesc Baltasar a venir 
al municipi per explicar a la pobla·
ció què implica la valorització. 

Així mateix, el Ple reclama a la 
Generalitat que respongui les al·
legacions presentades pel consis·
tori al control de l’empresa per 
aconseguir l’autorització ambien·
tal i exigeix un estudi sobre les 
dades de mortalitat al municipi en 
comparació amb altres poblacions 
de l’Àrea Metropolitana i amb 
Catalunya, en general, per poder 
distingir les causes de la mateixa i 
l’esperança de vida, per tal d’esbri·
nar en quin grau incideix la conta·
minació sobre la salut de les per·
sones. L’acord del plenari acaba 
reclamant que s’iniciïn de forma 

urgent converses entre represen·
tants de la Generalitat i l’Ajunta·
ment per acordar amb Lafarge 
el futur de la fàbrica a curt, mig i 
llarg termini, comptant també amb 
la participació dels treballadors.

Posicionament polític. El nom del 
PSC, principal grup del govern, 
Carles Guijarro va manifestar el 
seu convenciment que “la valorit-
zació és una pràctica que contri-
bueix a reduir les emissions de 
CO2”, però va reclamar a la Ge·
neralitat que no l’autoritzi a la fà·
brica montcadenca fins que no es 
resolguin els dubtes sobre les afec·
tacions a la salut. En representació 
de CiU ·també en el govern·, Joan 
Maresma va incidir en la necessi·
tat de mantenir un posicionament 
conjunt davant Medi Ambient “en 
defensa tant de la salut com dels 
llocs de treball”.
Des de l’oposició, ICV·EUiA, que 
ha reclamat obertament el trasllat 
de la cimentera, continua mante·
nint que la instal·lació està massa 
prop del nucli urbà, que l’adminis·
tració no pot ser permissiva amb 
les fuites d’emissions i que s’ha de 
parlar amb calma del futur de la 
fàbrica. El portaveu de la coalició, 
Josep M. González, en to concilia·
dor, va demanar “l’obertura d’un 
procés de diàleg amb totes les 
parts implicades”. Eva García, 
portaveu del PPC, va deixar clar 
que, tot i el consens, el seu grup 
és crític tant amb la Generalitat 
com amb l’Ajuntament i també 
amb ICV·EUiA, coalició a la qual 
pertany el conseller Baltasar. La 
portaveu va posar en dubte que la 
valorització sigui una pràctica peri·
llosa, ja que està sotmesa a norma·
tives molt estrictes, però va dir que 
cal comptar amb plenes garanties 
al respecte: “No es poden correr 

Pilar Abián | Montcada

Els grups municipals 
es comprometen a 
vetllar per la salut i 
pels llocs de treball

 Dues concentracions simultànies amb punts de vista oposats
Mentre tenia lloc el Ple, a l’exterior 
de la Casa de la Vila es van viure 
moments de tensió quan es van 
trobar cara a cara les dues manifes-
tacions que s’havien convocat amb 
motiu de la sessió plenària: d’una 
banda, els treballadors de Lafarge, 
preocupats pel futur de l’empresa,  i 
de l’altra, membres de la Plataforma 
Antiincineració. Els primers lluïen 
pancartes acusant la Plataforma de 
dir mentides i manipular la informa-
ció i demanant als partits polítics 
que no posin en perill els seus llocs 
de treball plantejant un possible 
tancament o trasllat. El col·lectiu 
Antiincineració va protagonitzar una 
desfilada des de Can Sant Joan fins 
a la Casa de la Vila portant creus i un 
taüt, en al·lusió a les conseqüències 
de la incineració sobre la salut de 
les persones. A la fi del ple i dintre 
de la sala, la presidenta del comitè 
d’empresa de Lafarge Cementos, 

Conchi Jiménez –a la imatge supe-
rior esquera–, va llegir un comunicat 
qüalificant de “falta de responsabi-
litat política parlar del tancament 
de l’empresa, que afectaria 300 
famílies, en aquests moments de 
crisi”. L’escrit també diu que els 
empleats “són els primers interes-
sats a vetllar perquè la valorització 
compleixi tots els requisits”. El 
manifest de la Plataforma, que va 
llegir Sebastià Heredia –a la imatge 
inferior esquerra–, demana a l’Ajun-
tament que digui un no rotund a la 
incineració a la fàbrica i que faci una 
consulta popular demanant l’opinió 
de la ciutadania. El col·lectiu basa 
la seva oposició a la incineració en 
estudis tècnics i en un manifest sig-
nat per més de 33.000 metges “que 
asseguren que les partícules que 
s’emeten en el procés produeixen 
greus perjudicis per a la salut”. 
La proximitat de la fàbrica al barri, 

sumada a la resta de “servituds a 
tercers” –referint-se a l’ecoparc, la 
depuradora, les autopistes i les vies 
de tren–, són la resta d’arguments 
que esgrimeix el col·lectiu.
Per la seva banda, el Grup de Medi 
Ambient considera que el Ple es va 
fer sota la pressió de Lafarge i això 
va impedir que es parlés a la sessió 
del possible trasllat de la fàbrica, un 
tema que considera pendent des del 
2008 | LG

Jiménez i Heredia durant les intervencions

riscos per això reclamem el prin-
cipi de cautela”. García va exigir 
la creació d’una comissió de segui·
ment que l’alcalde es va compro·
metre a valorar després del Ple. 
La portaveu d’Esquerra, Marta 
Aguilar, va dir que “el que perju-

dica la salut, més que la valorit-
zació, és l’activitat productiva de 
la cimentera i la seva proximitat 
al nucli urbà” i va afegir que, si 
els estudis demostren que l’impac·
te és important, no hi haurà cap al·
tra sortida que reclamar el trasllat. 

“Vull agrair el consens i el clima 
de respecte”, va dir l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), en cloure el 
Ple. L’edil serà l’encarregat de trans·
metre al conseller Francesc Baltasar 
les demandes de l’Ajuntament en 
una reunió prevista el 19 de gener.
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Notícies CREIX L’AtUR AL 2009
La taxa s’ha incrementat en 
prop d’un 35% respecte l’índex 
registrat l’any anterior

pàg. 6

laveu.cat/noticies

méS ApARCAmENt
Noves places 
provisionals al 
carrer Generalitat

pàg. 11

04

L’Ajuntament gestionarà durant el 
2010 un total de 37.256.259 euros, 
una xifra que representa, en glo·
bal, un creixement d’1% respecte 
l’any passat. El projecte econòmic 
va ser aprovar el 8 de gener en 
sessió extraordinària amb el vot a 
favor dels grups del govern –PSC 
i CiU– i en contra de l’oposició, 
que va criticar amb duresa els ar·
guments exposats pel president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU). 
Maresma va defensar que el pres·
supost és realista, perquè té en 
compte que els ingressos són re·
duïts, i alhora ambiciós, perquè el 
capítol d’inversions de 4.700.000 
euros ha augmentat un 5,3% res·
pecte el 2009, malgrat la crisi. 
L’edil va presentar un llistat de 
24 actuacions previstes entre les 
quals ha destacat l’asfaltat d’una 
trentena de carrers, l’adequació de 
la plaça Roja de la Font Pudenta 
com a espai per a gaudi del veïnat, 
l’am pliació de la plaça del Poble 
de Terra Nostra i la rehabilitació 
d’edificis de la Ribera en el marc 
de la Llei de barris. 

Pel que fa al repartiment dels di·
ners, augmenten les Àrees Social 
i Interna i baixen l’Econòmica, la 
de Presidència i la Territorial. Ma·
resma va destacar la contenció en 
la despesa ordinària i organitzativa 
per garantir els serveis malgrat la 

crisi. “Em sap greu que l’oposició 
no reconegui l’esforç que hem 
fet en aquest sentit i es dediqui 
a qüestionar partides concretes 
fent un debat més tècnic que no 
pas polític”, va dir l’edil. 

Arguments en contra. L’oposició 
es va queixar, d’una banda, de la 
manca d’informació,  ja que el Ple 
es va convocar en dates festives i 
els grups no van poder disposar 
de la documentació necessària ni 
tampoc de suport tècnic. L’altre 
aspecte qüestionat van ser les xi·
fres. “Hi ha partides referides 
a despeses obligades, com ara 
l’enllumenat públic o la neteja 
viària,  que no cobreixen d’inici 
el cost real del servei”, va denun·
ciar la portaveu d’Esquerra, Mar·
ta Aguilar. En nom d’ICV·EUiA, 
Josep M. González va lamentar 
que “en temps de crisi no es 
destinin més recursos a l’Àrea 
Social i no es redueixin les des-
peses destinades a Presidència”. 
El PPC va qüestionar el capítol 
1 de personal i els pressupostos 
de Montcada Comunicació i de 
l’empresa pública Montcada Òp·
tima, societat municipal que els 
populars consideren que s’hauria 
de tancar. “Mentre d’altres ajun-
taments han reduït el seu pres-
supost com a mesura d’estalvi, 
aquí l’incrementem”, va dir la 
portaveu del grup, Eva García.
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va restar importància a 
les crítiques de l’oposició entenent 
que els comptes responen a la con·
juntura: “Plantejar una reducció 
del pressupost és absurd, ja que 
no podríem mantenir els serveis 
ni fer les millores que el munici-
pi requereix”.

El govern aprova 
el pressupost amb 
l’oposició en contra
Pilar Abián | Montcada

EXERCICI 2010

El capítol d’inversions 
puja a més de 4,7 
milions, el que suposa 
un increment del 5,3% 
respecte al 2009

Enguany l’ajuntament gestionarà més de 37 milions d’euros

 

César Arrizabalaga | alcalde

“Estic content perquè és 
fruit d’un gran esforç en 
un moment d’austeritat. 
Reduir-lo seria un error. 
Nosaltres, malgrat la si-
tuació, hem aconseguit 
pujar fins i tot un 1% 
perquè la ciutat continui 
endavant. Alguns grups 
han fet un debat gene-
ralista perquè no s’han 
estudiat bé les partides 
i, per les crítiques de 
l’oposició, sembla que el 
govern no fa res quan el 
cert és que, si altres ad-
ministracions inverteixen 
a Montcada, és perquè 
el consistori aporta una 
part dels diners”.

Govern i oposició discrepen sobre la distribució dels recursos econòmics

Jose M. González | ICV-EUiA

“El pressupost es com-
para amb l’inicial de 
l’any anterior però no té 
en compte les despeses 
reals, perquè per cobrir el 
del 2009 han faltat més 
de 3 milions d’euros. En 
una conjuntura de crisi 
no es potencia l’Àrea So-
cial, ni tampoc Promoció 
Econòmica o Comerç, 
de partaments que, con-
tràriament, tenen una im-
portant retallada, mentre 
que Presidència manté 
despeses innecessàries. 
Una bona política contra 
l’atur seria contractar per-
sonal per assumir serveis 
ara externalitzats”.

Eva García | PPC

“Que l’Ajuntament no 
sigui capaç de reduir les 
despeses en un any de 
crisi que afecta les famí-
lies, els comerços i les 
indústries ens preocupa 
molt. Mentre municipis 
veïns com Ripollet han 
fet un esforç per reduir 
les despeses, aquí s’in-
crementen. Un compro-
mís del govern era baixar 
el capítol de personal per 
sota del 35% i l’ha tornat 
a incomplir, estem en el 
38%. Continuarem recla-
mant més millores socials 
i en matèria de seguretat i 
habitatge i una rebaixa en 
els impostos”.

Marta Aquilar | Esquerra

“Un cop més el govern 
ha incomplert la llei 
que l’obliga a facilitar 
a l’oposició la informa-
ció necessària abans 
de la celebració d’un 
Ple. A més, els càlculs 
de despeses ordinà-
ries són irreals, perquè 
no cobreixen ni de bon 
tros les que hi ha hagut 
durant el 2009 en con-
ceptes com enllumenat 
públic, electricitat o ne-
teja viària. El govern no 
fa un pressupost real i 
rigorós, sinó de cara a 
l’aparador. Les finances 
de l’Ajuntament tampoc 
no són sostenibles”. 

>EL pRESSUpOST EN XIFRES       2010

àREA TERRITORIAL  - 2,4%  

àREA SOCIAL  + 6%

àREA DE PRESIDÈNCIA + 0,9%

àREA ECONÒMICA  - 5,6%

àREA INTERNA  + 3,5%

LLEI DE BARRIS  - 11,6%

2009   2010
36.896.558  37.256.259  + 1%

Obres i Serveis urbans, parcs i 
jardins, manteniment i neteja

Cultura, Educació, Salut Pública, 
Joventut i Serveis Socials

Alcaldia, Comunicació, Protocol, 
Participació Ciutadana i Dona

Hisenda, Rendes, 
Promoció Econòmica

Personal, Noves tecnologies, 
Seguretat i Atenció Ciutadana

Personal, Noves tecnologies, 
Seguretat i Atenció Ciutadana Montcada Ràdio, La Veu i laveu.cat

MONTCADA ÒPTIMA  - 11,1%

INSTITUT M. D’ESPORTS + 2,1%

MONTCADA COMUNICACIÓ + 5,1%

Oficina Local d’Habitatge

Esports i instal·lacions

>ORgANISmES mUNICIpALS  

> INVERSIONS  
2009                2010
4.452.750        4.688.330  +5,3%

fONt: ÀREA ECONÒMICA
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Pilar Abián | Redacció

L’OAC i el 010 
concentren 
l’atenció al 
públic al matí

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), ubicada a l’edifici de l’Ajun·
tament (av. de la Unitat, 6), ha mo·
dificat els seus horaris d’atenció al 
públic i només obrirà dues tardes a 
la setmana. L’horari a partir d’ara 
serà dilluns, dimecres i divendres, 
de 8 a 15h, i dimarts i dijous, de 
8 a 19h. “La conjuntura econò-
mica ens impedeix cobrir dues 
places vacants en el servei i,  per 
això, hem concentrat l’atenció al 
públic en horari de matí, quan 
més demanda hi ha”, ha explicat 
la presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC). 

Atenció telefònica. També per re·
duir despeses, l’horari del telèfon 
d’informació 010 és ara de 10 a 
14h, de dilluns a divendres, i s’ha 
suprimit l’atenció a la tarda. “Mal-
grat que vam ampliar el servei a 
la tarda, la majoria de trucades 
es concentren al matí”, ha recone·
gut Porro. Més enllà de les 14h, les 
consultes s’han de fer al telèfon de 
l’Ajuntament 935 726 474 o al web 
www.montcada.cat.

“mantenim un bon nivell d’inversions 
respecte altres municipis de l’entorn”

El 2009 ha estat un any compli-
cat des del punt de vista econò-
mic. Enguany la situació es co-
mençarà a redreçar? 
Personalment crec que els propers 
dos anys encara seran molt durs 
per al país. Hem basat l’economia 
en el totxo i, per això, actualment 
hi ha 75.000 pisos buits a Catalun·
ya de difícil sortida. Un altre dels 
grans problemes que ens troba·
rem enguany és que països com 
França, Itàlia, Alemanya o An·
glaterra creixeran perquè ja tenen 
brots verds en la seva economia i, 
per tant, el tipus d’interès dels prés·
tecs, que ara són baixos, pujaran. 
Crec que el pitjor moment de la 
crisi encara no l’hem patit. 
El govern vol garantir el man-
teniment dels serveis malgrat la 
conjuntura de crisi. En un mo-
ment com aquest, es qüestionen 
les prestacions que no són de 
competència municipal? 
Tenim clares quines són les nos·
tres competències i també que 

assumim algunes que no ens per·
toquen però és una aposta que 
volem mantenir. Un exemple 
són les escoles bressol. Acabem 
d’inaugurar la quarta de titulari·
tat municipal quan, per llei, són 
competència de la Generalitat. 
Gràcies a la contenció que hem 
fet en els últims anys de bo·
nança, podem mantenir un nivell 
d’inversió òptim respecte altres 
municipis. A tall d’exemple, a 
Ripollet aquest any les inversions 
previstes pugen a 1,5 milions 
d’euros mentre que nosaltres hi 
destinarem més de 4. Fem una 
aposta decidida per continuar 
prestant els serveis i fer les millo·
res que Montcada es mereix. 
Parla d’un pressupost realista i 
ambiciós però, amb l’actual con-
juntura, es pot ser ambiciós? 
Dic que és realista perquè tenim 
clar en quins paràmetres ens hem 
de moure i això ho estem fent bé. 
S’està duent a terme un gran es·
forç de treball intern a cada re·
gidoria per gestionar millor els 

recursos. I és ambiciós perquè 
manté les inversions.
Què passarà amb els com-
promisos adoptats en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM)? 
El PAM, el programa de la Gene·
ralitat, el de l’Estat… Tots se n’han 
anat en orris, però l’important és 
que la filosofia es manté. Durant 
els dos primers mandats de coa·
lició PSC i CiU vam dotar la 
ciutat d’equipaments. Ara conti·
nuem invertint però en aquelles 
petites coses que no impliquen 
manteniment: asfaltat, millores 
neteja viària, seguretat ciutadana, 
seguertat vial...   
Contenció és la paraula clau. 
Fins ara s’ha gastat massa? 
Això és com tot. Un ajuntament 
és com una família, però en gran. 
Saps de què disposes i en funció 
d’això gastes. Però ara no toca 
mirar enrere. Amb la realitat ac·
tual, el que has de veure és què 
tens i valorar què pots fer. Per 
exemple, estalviar en consums 
de llum o calefacció i també en 

contractacions. Avui dia el cost 
de personal no arriba al 40% del 
pressupost i hem d’agrair als fun·
cionaris i treballadors municipals 
el seu esforç perquè la mateixa 
feina que abans feien 10 ara la 
fan 8, tot amb l’objectiu que els 
serveis no es vegin afectats.

El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma (ciU), opina que el pitjor de la crisi encara està per arribar

Pilar Abián | Redacció

PRESSuPOST 2010

Maresma, durant el debat plenari
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> L’entrada a montcada per la carretera de la Roca estrena rotonda
L’accés al municipi per la carretera de la Roca presenta un nou aspecte després de l’adequació de la rotonda 
que regula el trànsit en la cruïlla amb el pont sobre el riu Besòs. Les obres d’arranjament han tingut un cost 
de 64.192 euros, aportats pel Fons Estatal d’Inversió Local, i les ha executat l’empresa Talher. L’actuació ha 
consistit en la urbanització de la rotonda, amb l’objectiu que esdevingui un referent del municipi tant per als 
vehicles que hi entren com pels que s’incorporen a la carretera. S’hi ha aixecat un mur de rocalla en forma de 
mitja lluna a la part est de la rotonda; s’hi han plantat dues alzines sureres i una zona de ginesta; i, com a element 
més destacat, s’hi ha col·locat a la superfície el logotip corporatiu de la ciutat (mir), fet amb trencadís | LR
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REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR

La darrera fase incorpora la millora 
dels carrers Bogatell i generalitat

La darrera fase de remodelació 
del carrer Major i el seu entorn 
ha començat aquest mes de gener. 
Es tracta de la rehabilitació dels 
carrers Generalitat i Bogatell, per 
tal de millorar el seu aspecte, amb 
la col·locació d’un nou paviment 
més resistent al pas de vehicles, 
un nou enllumenat i més arbrat. 
El projecte contempla la millora 
dels accessos a les estacions de 
tren de Montcada·Manresa (L4 i 
L7) i de Montcada i Reixac (L2). 
A partir del 18 de gener, les obres 
afectaran el trànsit en aquestes 
zones i es permetrà el pas dels 
vianants pels espais habilitats. 
Mentre duri l’actuació, els car·
rers Colon i Montiu passaran a 
ser de doble sentit de circulació 
i d’ús exclusiu per al veïnat. Pel 
que fa a Bogatell, durant les obres 
no es podrà estacionar en el tram 
comprès entre el carrer Sant An·
toni i l’estació de Manresa. Els 
propietaris dels guals d’aquest 
carrer –que esdevindrà de doble 
direcció– hi hauran d’accedir des 

del carrer Closas. Per informar 
el veïnat, l’Ajuntament ha distri·
buït la publicació Montcada.info 
amb el contingut de l’actuació i 
un plànol que mostra els apar·
caments alternatius i els llocs on 
serà permès fer un canvi de sen·
tit. Aquesta informació també es 
pot cosultar al web municipal 
www.montcada.cat. 

Aparcament. Per compensar la 
pèrdua de places d’aparcament 
que impliquen les obres del carrer 
Major i les vinculades a la Línia 
d’Alta Velocitat –concentrades a 
hores d’ara al carrer Guadiana– , 
l’Ajuntament i Tort han acordat la 
cessió gratuïta al consistori, per 
part de l’empresa, d’uns terrenys 
situats al carrer Major, cantona·
da amb Generalitat –on hi havia 
l’antiga Fonda España– per tal 
d’ubicar·hi un aparcament públic 
provisional. El conveni té una vi·
gència d’un mínim de 6 mesos. 
L’espai que cedeix Tort té una su·
perfície de 491 m2 i podrà acollir 
una vintena de places. Serà la ma·

teixa empresa la que s’encarregui 
del condicionament dels terrenys, 
treballs pressupostats en 28.807 
euros i que podrien estar enllestits 
en breu. Pel que fa al carrer Major, 
el condicionament continua amb 
la col·locació de pilones i mobiliari 
urbà. També estan en marxa les 
obres de construcció d’un mur al 
passatge de l’Escorxador.

Silvia Díaz | Redacció

L’aparcament provisional estarà situat entre els carrers Major, Montiu i Generalitat

El solar de l’antiga Fonda España, propietat de Tort, esdevindrà un aparcament públic

 

L’Adif ha anunciat que la tu-
neladora vertical que està 
duent a terme la construcció 
dels pous de ventilació per a 
la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
a Montcada i Reixac –a ho-
res d’ara, situada al parc de 
les Aigües– arribarà al carrer 
Guadiana a final de gener, per 
tal de construir-hi un altre pou. 
Els responsables de l’actuació 
han afirmat que el procés de 
construcció dels pous de ven-
tilació i seguretat ha anat “una 
mica més lent” del que esta-
va previst, ja que la data que 

inicialment es va apuntar per 
perforar totalment Guadiana 
era a principi de novembre. 
Davant d’aquest retard, l’Ajun-
tament va demanar a l’em-
presa ferroviària que alliberés 
part dels terrenys ocupats 
per poder disposar de zones 
d’aparcament lliures durant 
la campanya de Nadal, que 
es podran fer servir fins que 
comenci la perforació total 
de Guadiana. A hores d’ara, 
en aquesta via no hi ha per-
sonal ni maquinària treballant 
–imatge | SD

La perforació de Guadiana, a final de gener
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La remodelació del Casal de la mina 
és un dels projectes del FEIL 2010

El Casal de la Gent Gran Casa 
de la Mina disposarà d’un nou 
espai polivalent, que sorgirà del 
cobriment de la terrassa, de 170 
m2. Ho va anunciar l’alcalde, Cé·
sar Arrizabalaga (PSC), a final de 
desembre, durant la celebració 
d’un acte nadalenc a l’equipament, 
situat al Parc de les Aigües. “Amb 
l’ampliació podrem oferir més 
prestacions als socis del Casal”, 
va indicar l’edil. L’actuació és 
un dels projectes que Montca·
da presentarà a la convocatòria 
2010 del Fons Estatals d’Inversió 
Local (FEIL). Els departaments 
municipals estan enllestint les 
propostes, que s’aprovaran al Ple 
de gener, previst per al dia 28, ja 
que els projectes han d’arribar a 
Madrid abans del pròxim 2 de 
febrer.

Requisits. L’Estat destinarà a 
Montcada i Reixac 3,5 milions 
d’euros, dels quals 2,8 s’han de 
dedicar a inversions i els altres 
700.000, a despesa social. Els pro·

jectes locals que optin a finança·
ment han d’estar relacionats, 
entre d’altres, amb el foment de 
l’economia i l’ocupació, la inno·
vació i les noves tecnologies, el 
medi ambient, el tractament de 
residus, l’estalvi energètic i la mi·
llora d’edificis patrimonials. 
De la mateixa manera que al 
FEIL del 2009, els projectes han 
de ser de nova planificació, de 

ràpida execució i no han d’estar 
contemplats en el pressupost del 
2010 ni en el consolidat de l’any 
anterior. D’altra banda, aquesta 
nova convocatòria reserva diners 
per a despeses corrents adreça·
des a finançar actuacions en àm·
bits com  l’educació, els serveis 
d’atenció a les persones en situa·
ció de dependència i serveis so·
cials de promoció i reinserció. 

Les actuacions que Montcada presentarà a la convocatòria s’aprovaran al ple de gener

Silvia Díaz | Redacció

FONS DE L’ESTAT ESPANYOL
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El Casal de la Mina, al Parc de les Aigües, reuneix desenes de socis de forma diària

La generalitat 
dóna 120.000 
euros a través de 
la Llei de barris

L’Ajuntament ha rebut un total de 
121.977 euros en el marc de les 
subvencions del programa Treball 
als barris, que atorga la Generali·
tat a municipis beneficiaris de la 
Llei de barris –Montcada ho ha 
estat en dues ocasions, al 2005 i al 
2008– per tal de fer servir aquests 
diners per a la contractació de 
personal específic que desenvolu·
pi projectes de dinamització i de 
cohesió social als territoris. 

Dinamització social. Els ajuts han 
permès el consistori contractar sis 
persones de forma temporal per 
dur a terme projectes a la Ribera 
i a Can Sant Joan en els àmbits 
de promoció de la participació 
de les dones, de dinamització ju·
venil, de foment del comerç i de 
mediació comunitària. La sub·
venció rebuda a Montcada es di·
videix en 81.310 euros per al Pla 
Integral de la Ribera –en marxa 
des del 2005– i altres 40.666 eu·
ros per al Pla de la muntanyeta 
de Can Sant Joan, que tot just 
s’ha posat en marxa.

Silvia Díaz | Redacció

07

Silvia Díaz | Redacció

Inversió de 12 
milions d’euros 
per a l’Ecoparc 2

La Generalitat invertirà 12 mi·
lions d’euros en millores a l’Eco·
parc 2 –situat a Can Cabanyes, al 
terme municipal montcadenc–, 
per executar el projecte de reen·
ginyeria que requereix la planta. 
El govern autonòmic va aprovar·
ne la inversió el 22 de desembre, 
amb l’objectiu de garantir el man·
teniment de la capacitat de tracta·
ment de la instal·lació, així com 
per millorar el servei que presta. 
L’Ecoparc, que és titularitat de 
l’Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient (EMA), va començar a 
funcionar al 2004 i tractar els resi·
dus dels municipis metropolitans 
de forma diferenciada –els orgà·
nics i els que no es poden recollir 
selectivament. 

Accés a l’Ecoparc de Montcada
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El govern municipal (PSC i CiU) 
s’ha avançat al de Barcelona en 
el procés per tirar endavant el 
conveni signat a tres bandes amb 
l’Ajuntament de la capital catalana 
i l’FC Barcelona, segons el qual 
a Montcada i Reixac arribaran 
equipaments esportius que es per·
den a les Corts, on actualment hi 
ha el Miniestadi. L’Ajuntament de 
Barcelona va ajornar al desembre 
l’aprovació del projecte i té previst 
dur·la a terme aquest gener. 
La sessió plenària del 22 de desem·
bre va ratificar una clàusula a tra·
vés de la qual es modifica el conve·
ni inicial, firmat al juliol del 2009, 
i els equipaments esportius que es 
perden a les Corts aniran a la plaça 
Comin de Barcelona i a dos espais 
de Montcada, un al Pla de Reixac 
i un altre a prop de la depuradora. 
“Apostem per aquest pla perquè 
serà molt beneficiós per al mu-
nicipi, tot i que estem a l’espera 
que Barcelona mogui fitxa”, va 
explicar a La Veu el portaveu del 
PSC, Carles Guijarro. ICV·EUiA 
i Esquerra es van abstenir, en con·

siderar que s’hauria d’esperar que 
l’Ajuntament de la ciutat comtal 
es posicionés. El PPC hi va votar 
en contra. La portaveu, Eva Gar·
cía, va apuntar que es tracta d’un 
conveni “mal signat”, que s’ha 
hagut de modificar perquè “els 
primers terrenys cedits no eren 
suficients per compensar la pèr-
dua d’equipaments esportius a 
Barcelona” i va acusar el govern 
local de participar d’una operació 
urbanística que, al seu parer, no·
més beneficia el Barça. 

Millora del clavegueram. La sessió 
va aprovar, amb els vots del go·
vern i l’abstenció de la resta de 
grups, el plec de condicions i la 
convocatòria del concurs per ad·
judicar el servei de manteniment 
del clavegueram, per 25 anys. El 
preu total de licitació és de 6,8 
milions d’euros, el que suposa 
273.000 euros anuals. “Unificar 
en un sol contracte les accions 
de manteniment i d’urgències 
ens permetrà un estalvi eco-
nòmic i una millor gestió”, va 
explicar el regidor de Serveis Mu·

nicipals, Sergio Hermoso (PSC). 
El portaveu d’ICV·EUiA, Josep 
M. González, va preguntar el mo·
tiu pel qual es fa una concessió a 
tants anys vista “si les obres que 
s’hagin de fer en aquest àmbit 
les assumirà el consistori”. 

Casals infantils. A l’Àrea Social es 
va aprovar el plec de condicions i 
el concurs d’adjudicació dels ca·
sals infantils de la Ribera i de Can 
Sant Joan i el servei ‘Mentrestant’, 
per un preu de sortida de 118.965 
euros. “Aquests casals ara els 
feien empreses diferents, unifi-
cant la gestió oferirem un millor 
servei”, va apuntar la regidora de 
Serveis Socials, M. Carmen Gon·
zález (CiU). ICV·EUiA i el PPC 
hi van votar a favor i Esquerra es 
va abstenir “pels dubtes que ens 
genera la subcontractació”, va 
apuntar el regidor Jordi Sánchez. 
El govern va desestimar, amb els 
vots en contra de l’oposició, les 
al·legacions que la Coordinadora 
de personal de l’Ajuntament va 
presentar contra el pla d’austeri·
tat econòmica. 

PLE DE DESEMBRE

montcada dóna un pas endavant 
i aprova el conveni del miniestadi
L’oposició creu que s’hauria d’haver esperat el posicionament de l’ajuntament de Barcelona
Silvia Díaz | Montcada

 

L’aprovació de la renovació d’un 
aval de 100.000 euros per al CD 
Montcada va ser un punt polèmic 
al Ple. El govern ha instat l’entitat 
esportiva a que presenti, en el ter-
mini màxim de tres mesos, un pla 
de viabilitat econòmica. L’oposició 
va qüestionar la concessió d’un aval 
“sense conèixer l’estat de les finan-
ces de l’entitat”. En l’àmbit econò-
mic, la sessió també va aprovar un 
expedient de modificació de crè-
dits per tal de traspassar 263.000 
euros provinents d’una subvenció 
de la Diputació per a la construcció 
del teatre-auditori, d’1,4 milions, a 

projectes de l’escola bressol Can 
Casamada i a l’organisme d’atenció 
domiciliària CSADMiR. La Diputació 
permet destinar-hi a l’àmbit social 
fins a un 25% de l’ajut. Esquerra i 
el PPC es van abstenir i ICV-EUiA hi 
va votar a favor.

Jutge de pau suplent. El Ple tam-
bé va aprovar per unanimitat no-
menar Pere Oliva, de 57 anys, 
com a nou jutge de pau suplent 
del Jutjat de Montcada i Reixac, 
ocupant el càrrec de Joan Maria 
Soldevila, que va morir al setem-
bre del 2009 | SD

Debat en la renovació de l’aval del CD Montcada

 

Un home de 43 anys va ser detingut el 28 de desembre per agents de la 
Policia Local després d’haver atracat l’oficina de Correus del carrer Montiu 
amenaçant els treballadors i els clients amb un arma de foc. Alertada per 
una trucada ciutadana, una patrulla del cos es va desplaçar fins a les de-
pendències de Correus i va arribar en el mateix moment en què l’individu 
fugia a peu. L’home va córrer fins arribar al carrer Elionor on es va amagar 
darrera d’uns vehicles i va amenaçar de disparar els agents, que van res-
pondre amb un tret intimidatori. Finalment l’individu va ser detingut amb 
una lleu ferida a l’espatlla, motiu pel qual va ser traslladat a la Vall d’Hebron 
acompanyat pels Mossos d’Esquadra. Els agents van poder recuperar els 
830 euros que l’atracador s’havia endut de l’oficina de Correus | PA

> Detingut després d’atracar Correus

El fort temporal que va afectar la tarda del 7 de gener va provocar força 
desperfectes al municipi i el més greu va ser el tall del subministrament 
de la llum al centre, Can Sant Joan i la Ribera, des de les 20.30 fins a les 
22.30h. Hores abans, alguns usuaris també van trucar Fecsa i l’Ajunta-
ment per informar de talls de llum més puntuals, al carrer Pasqual i als vol-
tants de la biblioteca Elisenda de Montcada. Segons ha informat la Policia 
Local, el vent va fer caure l’avet de la plaça de l’Església i branques i alguns 
arbres sencers al centre, Can Sant Joan i a les carreteres de Vallençana i de 
la Roca. Els agents van comptar amb el suport de l’ADF i de Protecció Civil 
per netejar les zones afectades –a la fotografia superior | SD

> El temporal de vent deixa barris sense llum
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Un dels terrenys que acollirà equipaments esportius està situat a l’altra banda del Besòs
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El govern local prohibirà  
obrir bancs i oficines a 
plantes baixes del centre

El Pla d’Actuació Comercial 2010 
s’aprovarà al Ple de gener, segons 
ha avançat la Regidoria de Co·
merç, una vegada s’incloguin les 
aportacions dels botiguers. El pro·
jecte recull les accions municipals 
a de senvolupar amb la finalitat 
d’atraure clients a Montcada, ga·
rantir els continus comercials i mo·
dernitzar i adaptar els establiments 
a les necessitats dels usuaris. 
Per contribuir a evitar la disconti·
nuïtat, el consistori ha donat un pas 
endavant i ha aprovat inicialment 
–en Junta de Govern Local– el Pla 
especial urbanístic d’usos del mu·
nicipi, per regular les activitats co·
mercials als locals en planta baixa 
de les principals zones comercials: 
el centre –carrers Major, Barcelona 
Centre, Bogatell, Provença, Jaume 
I, Generalitat, plaça de l’Església 
i plaça Lluís Companys–, Mont·
cada Nova –rambla dels Països 
Catalans, carrers Bruc i Lleida i 

plaça d’Águilas– i el carrer Reixa·
gó de Can Sant Joan. L’objectiu del 
projecte és impulsar el comerç de 
proximitat i evitar la discontinuïtat, 
que, segons un estudi encarregat 
pel consistori, es produeix essen·
cialment per la presència en plantes 
baixes de bancs, caixes d’estalvi, 
oficines i tallers. 

“La norma ens ajudarà a crear 
el continu comercial que ens ha 
de permetre millorar l’oferta del 
municipi i evitar la marxa dels 
clients a altres llocs”, ha indicat 
el regidor de Comerç, Joan Carles 
Paredes (CiU). El Pla es troba ara 
en fase d’informació pública, per 

un període de dos mesos. “Totes 
les accions que s’emprenguin 
per beneficiar el comerç són 
benvingudes”, ha manifestat el 
president de Montcada Centre 
Comerç, Jesús González.

Restriccions de noves llicències.
El projecte municipal limita 
l’establiment d’activitats econòmi·
ques com oficines –bancs i caixes, 
serveis, gestories, oficines de tre·
ball temporal finques i agències 
im mobiliàries – i usos industrials, 
com magatzems, instal·lacions de 

neteja de vehicles, tallers i fuste·
ries. El Pla determina que aques·
tes activitats quedaran restringides 
totalment, i, per tant, suspesa la 
tramitació de noves llicències ur·
banístiques i d’activitat, als carrers 
Major, Barcelona Centre i a la 
plaça de l’Església. A la resta de 
carrers del centre, Montcada Nova 
i Can Sant Joan, aquest tipus de 
negocis està sotmès a restriccions 
parcials –els usos d’oficina han 
d’estar separats per un mínim de 
70 metres, i els industrials, per un 
mínim de 150 metres.

L’ajuntament ha aprovat un projecte d’impuls del comerç 

Silvia Díaz | Redacció

NOu PLA D’uSOS COMERCIALS

Hi ha trams del carrer Major, com el que apareix a la imatge, en què la presència de bancs i caixes ocupa bona part dels locals comercials

 

Segons l’estudi encarregat per 
l’Ajuntament, a tot Montcada hi 
ha un 14,6% de plantes baixes 
que creen discontinuïtat co-
mercial, la majoria de les quals 
pertanyen a oficines bancàries 
i caixes d’estalvi. A les vies es-
tudiades existeixen 24 locals en 
planta baixa tancats i en alguns 
casos, com al carrer Reixagó de 
Can Sant Joan, els aparcaments 
i les cases en planta baixa difi-
culten l’establiment de comer-
ços | SD

Força plantes baixes 
sense ús comercial
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Un estudi previ indica 
que la presència 
de bancs, gestories 
i tallers provoca la 
discontinuïtat comercial
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Canvis de 
circulació a Can 
Cuiàs amb motiu 
d’unes obres

El carrer Circumval·lació de Can 
Cuiàs passarà a ser temporalment 
de doble sentit de circulació en·
tre els carrers Camèlies i l’escola 
bressol Camí del Bosc a causa de 
les obres d’un col·lector al carrer 
Rasos de Peguera (Ciutat Meridia·
na). L’actuació començarà el 18 de 
gener i durarà dos mesos. Aquesta 
també inclou l’eliminació provisio·
nal dels aparcaments en semibate·
ria d’aquest carrer. Per minimitzar 
les molèsties al veïnat, estarà per·
mès l’aparcament sobre de la vo·
rera d’aquest carrer mentre durin 
les obres. L’Ajuntament ja ha in·
format el veïnat de les afectacions 
mitjançant uns cartells que s’han 
distribuït per tot el barri.

Pas elevat. L’Ajuntament ha habi·
litat un pas elevat per a vianants 
que connecta la vorera del carrer 
Circumval·lació amb la parada 
del metro de Can Cuiàs de la 
L11. La construcció d’aquest pas 
respon a les demandes del veïnat 
per millorar la seguretat.

El Consell d’Administració de l’Ins·
titut Metropolità de Promoció del 
Sòl i Gestió Patrimonial (Impsòl) 
va aprovar a final de desembre la 
cessió gratuïta i anticipada al Ser·
vei Català de la Salut dels terrenys 
on es construirà l’hospital Ernest 
Lluch, una parcel·la de 17.741 m2 
ubicada a la zona de l’antiga Redo·
sa, a la N·150, a Terra Nostra.
El següent tràmit és que la Genera·
litat accepti la cessió de l’espai. “És 
una bona notícia perquè agili-
tem el procés ja que, tan aviat 
com s’aprovi el pla parcial del 
sector, es podrà començar amb 

la construcció del centre hospi-
talari”, ha explicat el president 
de l’Àrea de Política Territorial de 
Montcada i representant de l’Ajun·
tament al Consell d’Administració 
de l’Impsòl, Jordi Climent (PSC). 
Paral·lelament, la Unió Tempo·
ral d’Empreses que va guanyar el 
concurs d’idees l’estiu passat per a 
la construcció de l’equipament sa·
nitari continua amb la redacció del 
projecte executiu. 
D’altra banda, l’Impsòl disposa des 
de l’octubre passat de la llicència 
per enderrocar les naus de l’antiga 
fàbrica, tot i que, de moment, no 
ha executat els treballs.

Silvia Díaz | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

Es constitueix 
la junta de la 
comissió per la 
independència 

L’Abi (Colon, 5) acollirà el 18 de 
gener (20.30h) l’assemblea per 
constituir la gestora de la comis·
sió ciutadana que s’encarregarà 
d’organitzar a Montcada la con·
sulta sobre la independència de 
Catalunya. Els integrants de la 
comissió seran Elisa Riera, Esteve 
Recasens, Ismael Ávalos, Jaume 
Aregall, Joan Monclús, Joan Sisó, 
Jordi Gómez, Josep M. Gómez, 
Miquel Àngel Gràcia i Pere Mer·
cader. Seguint els terminis fixats 
per la Coordinadora Nacional, el 
següent pas serà la composició de 
la mesa i la creació de comissions 
de treball. 

Pas previ. La iniciativa va sorgir 
d’una cinquantena de veïns, amb 
el suport de diverses entitats, que 
al desembre passat va obrir el ter·
mini per buscar col·laboradors 
per poder dur a terme la consulta 
a l’abril. L’organització ha expli·
cat que durant aquestes setmanes 
ha rebut el suport i l’adhesió d’una 
seixantena de persones a títol indi·
vidual i d’una dotzena d’entitats.

Cessió a la generalitat 
dels terrenys de l’hospital

NOu TRÀMIT

L’impsòl és el gestor de l’espai des de l’estiu passat
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La façana de Redosa mostra una pintada reivindicativa que demana la creació de l’hospital

L’OAC va atendre prop de 47.000 
consultes al llarg del 2009
El padró d’habitants i qüestions urbanístiques i econòmiques són les més nombroses

Pilar Abián | Redacció

ATENCIÓ CIuTADANA

 

El portal a Internet de l’Ajuntament, 
www.montcada.cat, va registrar un 
total de 222.441 visites durant el 
2009, una mitjana de 571 diàries. 
Segons les dades de l’Àrea Interna, 
104.935 usuaris diferents van obrir 
774.124 pàgines. La secció més 
consultada va ser el plànol de la ciu-
tat, amb 19.212 entrades, seguida 
de la secció ‘Perfil de contractant’, 

situada a l’apartat de gestió muni-
cipal, amb 17.971 visites. Les far-
màcies de torn van rebre 16.808 
consultes. 
La secció de notícies va registrar 
13.460 consultes; les ofertes de 
treball, 12.773; i la presentació de 
la ciutat, 12.547. L’OAC virtual, on 
es poden fer tota mena de tràmits i 
gestions, en va rebre 10.167 | SD

El portal web municipal rep 200.000 visites

Pilar Abián | Redacció
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L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) –situada a la planta baixa 
de l’edifici de l’Ajuntament (av. 
de la Unitat, 6)– ha fet públiques 
les dades sobre el 2009, en què 
va atendre un total de 46.804 
consultes diferents, 8.000 més 
que al 2008, i un total de 36.783 
usuaris. Les consultes referides al 
Padró d’habitants van ser les més 
nombroses, amb 18.086, 2.700 
més que al 2008; seguides de les 
referents a l’Àrea Econòmica, 
amb 11.237, 1.661 més que l’any 
anterior; el Registre municipal, 
amb 8.132 (2.463 més); l’Àrea 
de Política Territorial, amb 3.654 
(1.220 més); l’Àrea Interna, amb 
2.806 (383 més). 
La informació sobre la mateixa 
OAC ha generat 1.043 atencions; 
l’Àrea Social, 986 (237 més que 
al 2008) i altres departaments, 
com  Secretària, Montcada Co·
municació, o l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure, van motivar 
860 consultes.

Dues usuàries fent una consulta a l’OAC, situada a l’edifici de l’Ajuntament
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DESOCuPACIÓ

promoció Econòmica organitzarà tallers per buscar feina al llarg de tot aquest any

montcada tanca l’any amb 2.932 
aturats, 757 més que al 2008

Montcada ha acabat el 2009 amb 
un augment de l’atur de 757 per·
sones respecte al 2008. Segons les 
dades del Departament de Treball 
de la Generalitat, al municipi hi 
havia, a data de desembre, 2.932 
persones en situació d’atur, el que 
confirma que la crisi continua 
afectant el mercat laboral. A final 
del 2008, hi havia 2.175 persones 
desocupades a Montcada. 
La tendència al municipi és idènti·
ca a la comarca, Catalunya i l’Es·
tat Espanyol. El Vallès Occiden·
tal, ha acabat l’any amb 74.020 
aturats, 17.318 més que a l’any 
anterior, quan la xifra de l’atur 
s’havia incrementat ja en 21.308 
persones. 

Tallers per buscar feina. Promoció 
Econòmica, en col·laboració amb 
el Consorci del Vallès Occidental, 
organitza tallers adreçats a per·
sones que estiguin actualment a 
l’atur per oferir eines i competèn·
cies per a la recerca de feina. Els 
cursos es faran al llarg de l’any i 
les inscripcions ja es poden tra·
metre presencialment a Promoció 

Econòmica, carrer Alt de Sant 
Pere, 73 (Mas Rampinyo) o bé 
mitjançant el correu electrònic pro-
mocioeconomica@montcada.org. 
Els tallers, de 4 hores de durada, 
inclouen formació en noves tec·
nologies i màrqueting personal, 

competències claus en el mercat 
de treball, les xarxes de contactes, 
les entrevistes de selecció, reorien·
tació professional dels nous deso·
cupats i els test psicotècnics. A 
més, es faran tres tallers d’inicia·
ció a la informàtica, de 12 hores.

Pilar Abián/Silvia Díaz | Redacció

La incorporació de les noves tec·
nologies, la millora de la comu·
nicació interna, la reducció de la 
factura telefònica, la dinamització 
de les cadenes de fabricació i el 
coneixement de la llei de protecció 
de dades, entre d’altres, són alguns 
dels aspectes en què vol incidir el 
pla de millora de la competitivitat, 
un document elaborat pel depar·
tament de Promoció Econòmica 
amb el qual es vol ajudar les em·
preses del municipi. 
El pla es durà a terme al llarg 
del 2010 i començarà amb una 
diagnosi de les companyies que 
vulguin participar al programa i 
hagin detectat per sí mateixes una 
necessitat o mancança determina·
da o bé, les hagi trobat el depar·
tament, donat que “el projecte 
neix de la tasca que contínua-
ment fem amb les empreses”, 
ha explicat el regidor responsable 
del servei, Joan Carles Paredes 
(CiU), qui ha avançat que el pres·
supost disponible per dur a terme 
les accions és de 25.000 euros.

Objectius. Durant la primera fase 
del programa s’identificaran les 
oportunitats i les febleses de les em·
preses estudiades i durant la sego·
na s’implementaran les actuacions 
de millora. La darrera etapa del 
procés consistirà en tutories i un 
seguiment de les accions. Per dur 
a terme els estudis, el servei d’em·
preses municipal compta amb el 
suport d’una consultora. “La nos-
tra funció és acompanyar els 
empresaris i aconseguir que mi-
llorin en aspectes fonamentals 
com la innovació, l’orientació 

al client i l’eficiència operativa”, 
ha indicat Paredes. Aquests objec·
tius es concretaran en actuacions 
com millorar l’organigrama, revi·
sar l’es truc tura i les dimensions de 
la plantilla, avaluar el nivell d’ocu·
pació, millorar els índex de servei, 
estudis de mercat i elaboracions de 
plans de màrqueting, potenciar les 
habilitats de venda, revisar i imple·
mentar les normes ISO i gestionar 
els riscos. Les persones interessa·
des a participar al programa s’han 
d’adreçar a Promoció Econòmica 
(Alt de Sant Pere, 73). 

Un nou pla municipal vol millorar la 
competitivitat del teixit empresarial
El projecte, a un any vista, incideix especialment en la innovació i l’orientació al client
Silvia Díaz | Redacció

El programa es farà al llarg del 2010 i començarà amb una diagnosi de les empreses

PROMOCIÓ ECONòMICA

Aismalibar continuarà oberta fins al 31 de març amb només una vin-
tena de treballadors. El 70% de la plantilla ja ha començat a tramitar 
l’atur i, tot i haver signat el finiquito, els afectats no l’han cobrat, ni 
tampoc la mensualitat de desembre, diners que l’empresa els adeuta, 
juntament amb la indemnització. La plataforma ‘Los lunes al sol’ conti-
nuarà les seves accions i s’ofereix a donar suport als empleats d’altres 
empreses que també passin per una situació similar | PA

> Últim trimestre de vida per a Aismalibar
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L’inici d’un nou any és el moment 
dels bons propòsits: fer exercici, 
aprimar·se, practicar activitats no·
ves… Qui s’hagi plantejat seriosa·
ment fer·los realitat té en la Xarxa 
de Dinamització Sociocultural 
–que depèn de la Regidoria de 
Participació Ciutadana– un espai 
on satisfer aquests desitjos. Els res·
ponsables dels centres cívics de la 
Ribera, Can Cuiàs, l’Alzina (Terra 
Nostra), el Gran Casino, el Casal 
de la Mina i la Casa de la Vila han 
programat, conjuntament amb les 
entitats dels barris, un ample ven·
tall d’activitats de tota mena i per a 
tot tipus de públic del gener al juny.  
Les inscripcions s’hauran de fer del 
15 al 29 de gener.

Cursos que ja són un clàssic com 
el ioga, la música, la gimnàstica, les 
sevillanes, els balls de saló, la cuina, 
les puntes de coixí,  les manualitats, 
la pintura i la informàtica conviuen 
amb tendències més actuals, com 
la batukada, el flamenc·pop, la ca·
poeira, el hip·hop, el funky, la dansa 
oriental, els balls de Festa Major, el 
pilates, la fotografia digital i l’edició 
de vídeo, entre d’altres. La Xarxa 

dedica un espai específic per a in·
fants i joves, com la Sala Jove i les 
aules d’estudi de la Ribera, el racó 
de repàs de Can Cuiàs, o el taller 
d’escacs de l’Alzina. La programa·
ció dels centres cívics actualment 
mobilitza centenars de persones. 

Novetats. Can Cuiàs (Geranis, sn) 
estrena aquest semestre un curs de 
fotografia digital, que es farà tots 
els divendres de febrer i març, i 
un altre de la tècnica de relaxació 
Txi·kung. Dins la programació 
del Centre Cívic La Ribera (Lle·
vant, 10) –que forma part del Pla 
Integral del barri– hi ha propostes 
que tenen força acceptació, com 
les classes de guitarra per a infants 
i adults, que es fan els dijous a la 
tarda. Un altre curs destacat és el 
de plàstica per a nens i nenes. 
L’Alzina (Núria, 73) estrena aquest 
mes un taller de reiki, organitzat pel 
Grup de Dones del barri. Una al·
tra novetat són tres monogràfics de 
manualitats, que s’afegeixen als de 
cuina que l’equipament ofereix els 
últims dijous de cada mes –el pri·
mer tindrà lloc el dia 28. De la Casa 
de la Vila destaquen un nou curs 
de reiki que tindrà lloc els dimarts 
al matí de febrer a abril i un taller 
sobre riscos a Internet, que es farà 
el 9 de febrer, amb la col·laboració 
dels Mossos d’Esquadra. La Xar·
xa organitza activitats al Casal de 
la Mina, com cant coral, cursos 
d’Internet i tallers de memòria, sar·
danes i teatre, entre d’altres.

Societat
laveu.cat/societat

NADAL COmERCIAL
Els botiguers premien la 
fidelitat de la clientela de 
Montcada amb regals

SOLIDARItAt
Entitats i empreses mostren 
el seu suport i recullen milers 
d’euros destinats a Càritas

pàg. 14 pàg. 15

PARTICIPACIÓ CIuTADANA

Silvia Díaz | Redacció

Els centres cívics ofereixen noves propostes 
en el programa de cursos del gener al juny 
Les classes i tallers organitzats a la casa de la Vila, la Ribera, can cuiàs, el casal de la Mina i Terra Nostra mouen centenars de persones

Les classes de pintura són una de les activitats que tenen més bona acceptació entre joves i grans al Centre Cívic Can CuiàsBall, ritmes actuals, 
ioga, manualitats, 
pintura, cuina, anglès 
i música són alguns 
dels tallers ofertats
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 Informació detallada

Per mostrar el ventall d’activi-
tats que la Xarxa de Dinamit-
zació Sociocultural ofereix als 
centres cívics, el Gran Casino, 
el Casal de la Mina i la Casa de 
la Vila, Participació Ciutadana 
ha editat un tríptic informatiu, 
que es distribuirà en breu pels 
equipaments mu ni cipals, amb 
el detall dels horaris, els preus 
dels cursos i els terminis d’ins-
cripció. Per a més informació, 
també podeu consultar el web 
www.montcada.cat  | SD

El Centre Cívic La Ribera ofereix classes d’informàtica de forma continuada
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Les escoles públiques i concertades d’infantil i primària i els instituts de secundària del municipi i ciutat Meridiana obren portes del 15 al 30 de gener

Les novetats del calendari escolar del curs 
vinent avancen la preinscripció als centres 
Les modificacions del calenda·
ri escolar que el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
implementarà a partir del curs 
2010·2011 –l’inici de les classes a 
principi  de setembre i una nova 
setmana de vacances al febrer– 
han implicat que s’hagi avançat el 
termini de preinscripció –que serà 
de l’1 al 12 de febrer –i de matri·
culació, així com les jornades de 
portes obertes que cada any or·
ganitzen els centres i la Regidoria 
d’Educació per tal que les famílies 
coneguin l’escola o institut on es·
tudiaran els seus fills. 

Les dades provisionals de què dis·
posa l’Ajuntament mostren que el 
curs vinent caldrà una aula més 
de P·3 i l’emplaçament escollit és 
el CEIP Mas Rampinyo, ja que 
“és el centre on disposem d’es-
pai suficient per ampliar-ne 
les aules”, ha indicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). En 
base a la informació del cens, l’edil 
ha explicat que amb una sola línia 
nova de P·3 no es cobriria tota la 

demanda però “per experiència, 
sabem que després de la preins-
cripció hi ha baixes”. 

Calendari de les visites. Les visites 
es faran a tots els centres de Mont·
cada i als de Ciutat Meridiana als 
quals es poden matricular els in·
fants de Can Cuiàs. El calendari 
arrenca el 15 de gener al CEIP 
Mestre Morera amb visites guia·
des a les 10 i a les 15.30h. El dia 
19 és el torn del CEIP Reixac 
(17.30h), d’infantil i primària de 
La Salle (19.30h) i de l’IES La Fer·
reria (18h). El dia 20 obre portes 
l’IES Montserrat Miró (19h); el 
21, el CEIP Mitja Costa (17.30h), 
l’IES La Ribera (18h) i secundària 
de La Salle (19.30h); el 23, l’esco·
la Alfonsa Cavín (11 a 13h); el 25, 
el CEIP El Viver (17.30h); el 26, 
el CEIP Mas Rampinyo (15.30h) 
i el CEIP Font Freda (17.30h); el 
27, el col·legi Ginesta (17h) –pri·
mària i secundària–; el 28, el 
CEIP Elvira Cuyàs (17.30h) i el 
CEIP Ferrer i Guàrdia (11 a 13h i 
15.30 a 16.30h). 
El cicle acaba el dia 30 amb les 
visites al CEIP El Turó (d’11 a 
12h) i al Sagrat Cor (11 a 13h). 
“Les visites són una molt bona 
oportunitat per a les famílies de 
conèixer el projecte pedagògic i 
les instal·lacions on estudiaran 
els seus fills”, ha subratllat Rivas.

Silvia Díaz | Redacció

EDuCACIÓ
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Les jornades de portes obertes permeten les famílies conèixer les instal·lacions escolars de Montcada, com el CEIP El turó, a la imatge

 Inauguració de Can Casamada
L’Ajuntament farà el 30 de gener una 
jornada de portes obertes per inaugurar 
l’escola bressol Can Casamada. El pro-
grama arrencarà a les 12h amb els parla-
ments oficials i continuarà amb una visita 
a les instal·lacions i tallers infantils. D’altra 
banda, la posada en marxa de l’aula de 
nadons (imatge) –amb 8 usuaris– el 7 de 
gener, ha completat l’oferta de places que 
ofereix el centre, un total de 74. Des del 
14 de desembre passat, els alumnes fan 
classe a l’edifici remodelat del carrer Mon-
tiu, 5. La rehabilitació ha permès incorporar 
una aula més d’infants d’1 a 2 anys | SD

Les xifres mostren que 
cal una aula més de 
P-3, que s’habilitarà al  
CEIP Mas Rampinyo
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La botiga “Tot & Més”, del carrer 
Rocamora, ha guanyat el primer 
premi local de la 40a edició del 
Concurs d’Aparadors de Nadal 
que organitza la Cambra de Co·
merç i Indústria de Sabadell, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, 
valorat en 600 euros. El segon i ter·
cer premi, de 450 i 300 cadascun, 
l’han rebut la perruqueria Escuder, 
ubicada al carrer Barcelona (Pla 
d’en Coll), i la botiga Marial  del 
carrer Reixagó (Can Sant Joan). 
A banda dels premis que atorguen 
els ajuntaments, la Cambra dóna 
cinc premis. El primer, valorat en 
1.000 euros, l’ha obtingut la botiga 
Flors Montcada, de Ripollet, i un 
establiment local, el forn Oliveres, 
ha guanyat el cinquè premi valorat 
en 150 euros. 

Associacions. El Kursaal es va 
omplir de gom a gom el 10 de 
gener amb motiu del sorteig de 
l’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan per repartir els pre·
mis del Nadal –una bicicleta elèc·
trica, una videoconsola Wii i un 
carro de 100 productes– entre els 
clients que han fet compres al ba·
rri i entre els quals s’han distribuït 
20.000 butlletes. Durant l’acte tam·
bé es van fer públics els guardons 
de la cinquena edició del Concurs 
d’engalonament de balcons. Per 
amenitzar el sorteig hi van actuar 
la coral  i la rondalla del Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina. 
Per la seva banda, l’actor montca·
denc Carlos Cuevas va lliurardels 
cinc lots de 300 euros que Mont·
cada Centre Comerç (MCC) va 
sortejar el 23 de desembre a la 

plaça de l’Església entre els clients 
que havien fet compres en els es·
tabliments adherits a la campanya 
de Nadal. Cuevas és la imatge de la 
campanya publicitària que l’MCC 
ha impulsat per animar la ciutada·
nia a fer les compres a Montcada. 
El mateix dia, els comerciants i 

l’Esplai Sesa van repartir 250 regals 
entre els infants en un Cagatió. 
D’altra banda, la plataforma publi·
citària comprarenmontcad.com ha 
sortejat cinc regals de Nadal. A tra·
vés del web www.guiavalles.com 
es pot veure el video del sorteig i 
conèixer el nom dels premiats.

Les botigues 
locals ja estan 
de rebaixes ‘tot & més’ s’endú el primer premi 

local del Concurs d’Aparadors 
Les associacions de comerciants han premiat amb regals la fidelitat dels clients que han escollit Montcada per fer les seves compres

El sorteig de Can Sant Joan es va fer al Kursaal el 10 de gener i els premis es lliuraran el dia 18
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Les rebaixes d’hivern ja han arri·
bat i els comerciants tenen fins al 
6 de març una oportunitat per 
vendre l’estoc de temporada i els 
consumidors, un bon moment 
per omplir l’armari amb articles 
a bon preu. A Montcada, la cam·
panya va arrencar amb descomp·
tes en les botigues de roba i com·
plements d’entre un 25 i 30% de 
mitjana.
Com cada període de rebaixes, les 
organitzacions de consumidors i 
la Diputació de Barcelona recor·
den als compradors que durant 
aquests dies han de gaudir dels 
mateixos drets que durant la tem·
porada. El comerç ha de mostrar 
el preu dels productes en un lloc 
ben visible, tant el rebaixat com 
l’habitual, ha de garantir que la 
venda es pugui retornar i la pos·
sibilitat de pagar amb targeta de 
crèdit ha de continuar existint, 
així com els tiquets de compra i 
els fulls de reclamació. 

Silvia Díaz | Redacció

Pilar Abián | Montcada

COMERÇ

Comerç ofereix 
un nou curs 
d’informàtica

La Regidoria de Comerç ha 
posat en marxa un nou curs 
d’informàtica per a comerciants, 
adreçat especialment a com fer 
servir Internet per donar difusió 
de la imatge de l’establiment, la re·
cerca de proveïdors i la implemen·
tació de la venda electrònica. Les 
classes es faran fins a l’1 de març a 
la Casa de la Vila, els dilluns i di·
mecres, de 14.30 a 16.30h. El pro·
grama del curs inclou temes com 
el coneixement de l’ordinador, 
l’entorn Windows, introducció 
a Internet i el correu electrònic, 
la navegació i altres serveis com 
fòrums, xats i grups de debat. 
Les sessions han començat però 
encara hi ha places disponibles 
Els interessats s’han de posar en 
contacte amb Comerç, situat al 
carrer Alt de Sant Pere, 73 (Mas 
Rampinyo), o trucar al telèfon 
935 648 505.

Silvia Díaz | Redacció

Carlos Cuevas, a l’esquerra, amb una de les afortunades que va rebre un lot de 300 de l’MCC

Les responsables de la botiga ‘tot & Més’ amb l’alcalde i el regidor de Comerç
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Aparador de rebaixes d’una botiga del centre
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L’organització ha rebut més de 12.000 euros de diverses fonts

NADAL 2009

Càritas duplica les 
donacions respecte 
la campanya del 2008

La crida feta per Càritas a través de 
La Veu l’octubre passat ha donat 
els seus fruits i l’organització ha ob·
tingut 12.200 euros, duplicant els 
ajusts rebuts durant la campanya 
anterior. Les donacions en metàl·lic 
han estat de 4.000 euros i les apor·
tacions d’aliments es valoren en 
8.200. Gràcies a aquestes accions 
solidàries s’han fet lots especials 
per a 185 famílies, un 70% més res·
pecte la campanya del 2008. 
Les aportacions d’entitats –grup de 
teatre Els Titelles, Barnices Valen·
tine i Comitè d’empresa, UE Sant 
Joan, Ampa dels col·legis Sagrat 
Cor i La Salle, centre comercial El 
Punt, grup de pregària Taizé, cate·
quesi i capella de Mas Rampinyo– 
i les de particulars, sumades a les 
subvencions rebudes en els darrers 
mesos per l’Ajuntament, Càritas 
Diocesana, partits polítics i entitats 
bancàries, entre d’altres, perme·
tran garantir que durant el primer 

trimestre de l’any els usuaris de 
l’organització puguin continuar re·
bent cada 15 dies un lot d’aliments 
amb productes bàsics. “Ens hem 
de felicitar tota la població per 
haver superat aquest repte però 
a partir del mes de març potser 
caldrà fer una altra crida ja que 
la crisi s’ha acarnissat amb mol-
tes famílies, algunes de les quals, 
no compten amb cap sou”, ha ex·
plicat Jaume Ribera, de Càritas. 

Estimació anual. Càritas ha cal·
culat que per a l’exercici del 2010 
els recursos que necessitarà per 
cobrir la demanda dels usuaris gi·
raran al voltant dels 22.000 euros. 
Qualsevol veí o entitat que vul·
gui col·laborar amb l’entitat amb 
aportacions materials o la seva 
contribució personal es pot posar 
en contacte amb l’organització a 
través de la parròquia de Santa 
Engràcia o de Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Els veïns han fet donacions d’aliments per valor de 8.000 euros que han permès omplir el banc d’aliments per fer front a la campanya de Nadal
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Pilar Abián | Redacció

 Èxit de les recollides de joguines
La Penya Blanc-i-blava de Montcada i Reixac 
va recollir centenars de joguines en la segona 
edició de la campanya de l’entitat perquè cap 
nen es quedés sense regals el dia de Reis. Els 
‘pericos’ montcadencs van lliurar les joguines 
a la parròquia de Can Sant Joan perquè Ca-
ritas Montcada les distribuís entre les famílies 
més necessitades. “Hem recollit més regals 
que l’any passat, tot i la crisi”, va manifestar 
el president de la Penya, David Gerbolés. Per 
la seva banda, el grup de joves de l’AV de Can 
Sant Joan també ha organitzat aquest Nadal 
una campanya de recollida de joguines | SA
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L’equipament posa en marxa aquest mes el programa d’activitats del primer trimestre del 2010

Can tauler dedica el mes de gener 
al consum ecològic i sostenible

El consum responsable i ecològic 
inaugura el calendari dels mono·
gràfics Posa’t en on del 2010, que 
la Regidoria d’Infància i Joventut 
organitza a l’Espai Jove Can Tau·
ler (Balmes, 16). Durant el gener, 
l’equipament acull exposicions i 
xerrades sobre com el consum 
pot esdevenir una eina de trans·
formació social i també per ofe·
rir als usuaris la possibilitat de 
formar part de cooperatives i 
altres iniciatives d’autoconsum. 
Els dies 19, 21, 26 i 28, a les 
18h, tindran lloc xerrades sobre 
els transgènics, el consum fora 
de casa o com muntar un hort a 
un domicili amb poc espai. Les 
propostes del febrer i del març 
d’aquest cicle giraran al voltant 
de la cooperació internacional i 
els camps de treball. 

Altres activitats. Tots els diven·
dres de gener, febrer i març, Can 
Tauler oferirà una sessió gra·
tuïta, a les 18h, dedicada a disci·

plines diverses com manualitats, 
esports, dansa, defensa personal i 
expressió corporal. Les primeres 
activitats del cicle Divendres a la 
carta seran els dies 15, amb un 
taller de dibuix manga, i el 22, 
dedicat al rocòdrom. Al llarg de 
febrer i març hi haurà sessions 
de maquillatge, percussió, danses 
orientals, defensa personal, arts 

marcials i video consoles. Aquest 
trimestre, l’equipament també 
ofereix sortides els dissabtes al 
matí. Les dues previstes són als 
cinemes IMAX de Barcelona (23 
de gener) i al Laberint d’Horta 
(20 de març). Un any més, Can 
Tauler proposarà activitats es·
pecials al febrer per preparar el 
Carnaval.

INFÀNCIA I JOVENTuT

Sílvia Díaz | Redacció

INNOVACIÓ

Juan Fernández inventa el Tourbillon de Galy, una peça singular

El repte de poder marcar el 
temps amb una sola agulla

El rellotger Juan Fernández ha 
inventat un rellotge, anomenat 
Tourbillon de Galy que, tot i te·
nir una sola agulla, no discrimina 
els minuts. Aquesta no és l’única 
característica singular de la peça, 
també destaca el fet que el meca·
nisme és flotant i que gira en tres 
direccions: l’agulla cap a la dreta, 
l’esfera dels segons cap a l’esquerra 
i el disc amb les hores també cap a 
l’esquerra. “Fa tres anys que vaig 
fer el primer prototip i ha anat 

evolucionant de tamany, hi ha 
la versió de paret i ara també 
la de butxaca, però l’objectiu és 
aconseguir un model de canell”, 
explica Fernández. 
Aquest rellotger montcadenc fa 
més de 20 anys que combina el 
treball diari al seu taller amb la 
investigació i ha creat més de 200 
prototips de rellotges de manera 
artesanal i, tot i que fins ara no ha 
aconseguit que cap d’ells es comer·
cialitzi, no descarta trobar algun 
inversor que n’estigui interessat.

Pilar Abián | Montcada

fernández mostra la seva última creació, el tourbillon de Galy, en la versió de paret

Can tauler ha acollit tallers de multitud d’àmbits, com el d’elaboració de rastes que es va fer a l’estiu
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> taller destinats a prevenir la dependència
L’Obra Social de “la Caixa” ha 
iniciat un programa d’atenció 
preventiva de la dependèn-
cia anomenat ‘El repte de 
l’autonomia’ adreçat a la 
gent gran que vulgui dispo-
sar d’elements per fomen-
tar l’autonomia i endarrerir 
les pèrdues provocades per 
l’envelliment. Es tracta de ta-
llers trimestrals que es duen a terme al Casal de Montcada i Reixac –a la imat-
ge, usuàries de l’equipament durant la celebració d’un acte–, per estimular les 
àrees sensorial, motriu i cognitiva i ampliar coneixements sobre educació sa-
nitària. Les classes es concentren en dues sessions setmanals de 90 minuts, 
en horari de matí. Els interessats a participar-hi es poden informar al mateix 
Casal (parc Salvador Allende) | PA

> Sortida en Btt per la llera del Besòs
El col·lectiu Montcada en Bici reprèn aquest mes els sortides en bicicleta tot 
terreny (BTT) adreçades als infants i les seves famílies el 30 de gener, amb un 
itinerari des del Besòs fins al parc fluvial del riu, a Santa Coloma de Gramenet. 
Els interessats s’han de trobar a les 15.50h davant del pavelló Miquel Poblet. 
El cicle de recorreguts es va posar en marxa l’octubre passat amb l’objectiu de 
fomentar l’ús de la bicicleta i conèixer l’entorn natural de Montcada | SD

> L’AJmiR critica l’Ordenança de civisme
L’Assemblea de Joves de Montcada (AJMiR) ha emès un comunicat en què 
manifesta que l’Ordenança de civisme suposa “un retrocés en els drets so-
cials” i que “restringeix els usos del carrer i els espais públics”. El col·lectiu 
critica aspectes com la prohibició de jugar a pilota, penjar cartells, pintar gra-
ffitis, menjar o tocar música, entre d’altres. El detonant ha estat la posada en 
marxa del nou servei municipal per a joves que commuta les faltes lleus per 
accions comunitàries. Segons l’AjMiR, les “veritables” intencions d’aquestes 
mesures reparatòries responen als fets del març 8 de març, Dia de la Dona 
Treballadora, quan sis membres de l’entitat van ser multats amb 121 euros 
cadascun per pintar un mural antisexista a la llera del Ripoll | PA
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Gos perdut. Fa un any va desaparèixer a Mas 
Rampinyo en Lupo, un gos de tamany petit que 
està esterilitzat i porta xip. És de color negre amb 
marques marrons. Es gratificarà la persona que el 
trobi. Tel. 607 942 127.
Reparaciones del hogar. Pintura y reformas de 
toda clase. Buenas referencias. Tel. 617 877 370.
Venta o alquiler de local en Can Cuiàs. Precio: 
950.000 euros de venta o 450 euros mensuales de 

alquiler. Sra. Margarita. Tel. 657 268 023.
Señora mayor alquila habitación a señora 
de mediana edad. Interesadas dirigirse por las 
mañanas a Calle Conca, 10, entresuelo 1ª del barri 
de  La Ribera. Precio, 150 € con derecho a cocina.
Local en lloguer. Molt a prop de l’Ajuntament 
c.Elionor nº 29, 65 m2 només per 300 € al mes.  
Moltes possibilitats.  Contacte  685 16 05 61.   
Se vende lámpara de estilo clásico con apliques 

a juego de cristales de roca rectangulares (nueva). 
Muy buen precio. Teresa. 659 58 95 21.
En venda. Casa a Pla d’en Coll. Tota reformada, 
cuina de 14m2, menjador de 25m2, tres habitacions 
més golfes de 35m2 i pàrquing per a dos cotxes i 
traster. Preu 484.000 euros. Tels 650 921 144.
Vendo o alquilo. Parking  para coche o moto en la 
calle Doctor Buxó. Tel. 935 752 401.
Alquilo parquing para coche y moto en la calle 
Pascual, al lado del Ayuntamiento. Interesados 
llamar al 93 359 01 15.

taulell d’anuncis gratuïts     tel. 935 726 491
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El cEip El Turó ha lliurat cartes als escolars d’El Salvador per mantenir els llaços d’unió

AGERMANAMENT

Nahulingo fa més de 300 serveis 
amb l’ambulància de montcada

Silvia Díaz | Redacció

L’ambulància que al 2008 va en·
viar l’Ajuntament a Nahulingo 
–municipi agermanat– ha per·
mès la localitat salvadorenca fer 
més de 300 serveis, el que ha im·
plicat una notable millora en el 
servei sanitari. Les emergències, 
segons ha explicat el consistori 
montcadenc, s’han donat espe·
cialment amb infants amb dife·
rents malalties, com ara la grip, 
i també per traslladar els pacients 
a centres assistencials. “Gràcies a 
la cooperació entre Montcada i 
Nahulingo, estem aconseguint 
millorar la qualitat de vida 
dels habitants d’aquesta locali-
tat, el que ens fa agafar forces 
per continuar-hi treballant”, ha 
indicat el regidor d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, Carles 
Guijarro (PSC). 

Nous llaços. Els alumnes del 
CEIP El Turó han reprès aquest 
Nadal el contacte amb infants de 
l’escola Cristóbal Colón de Na·
hulingo. Pablo Lara, treballador 
de l’ajuntament salvadorenc, va 
recollir el 21 de desembre les 

cartes dels alumnes de cicle supe·
rior del centre del carrer Montiu. 
Totes dues escoles estan agerma·
nades, després de la visita que a 
l’estiu del 2009 van fer al país de 
l’Amèrica Central dues professo·
res del col·legi montcadenc. Lara 
va visitar Montcada durant la 
seva estada Catalunya per esta·
blir contactes de cooperació, que 
s’allargarà fins a final de gener.

L’ambulància que opera a Nahulingo està identificada amb un escut de l’ajuntament montcadenc
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Pablo Lara (dreta) recollint les cartes d’El turó
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Adimir se suma 
a una campanya 
sobre l’educació 
especial

L’associació de discapacitats Adi·
mir s’ha afegit a una campanya 
per reivindicar que el Pacte d’Estat 
sobre l’Educació, que s’aprovarà 
pròximament, inclogui les necessi·
tats educatives especials, ja que “en 
cap dels nou punts del text hi ha 
cap referència a aquest àmbit”, 
ha explicat l’entitat, que qualifica 
de “vergonyosos” els recursos que 
les administracions dediquen a 
l’educació especial. Adimir dema·
na a la població que signi un docu·
ment que pot trobar al web www.
efirmas.com. A mitjan de gener, la 
campanya comptava amb prop de 
1.300 adhesions.
D’altra banda, els responsables 
de l’entitat tenen previst reunir·
se el 29 de gener amb el director 
territorial d’Acció Social i Ciuta·
dania, Josep González Cambray, 
i el parlamentari d’Esquerra Pere 
Bosch per continuar amb les 
converses sobre la creació d’un 
Centre d’Atenció Integral per a 
Discapacitats. La trobada tindrà 
lloc a les instal·lacions de l’entitat 
a Terra Nostra.

Silvia Díaz | Redacció
La mostra ‘Gràcies’ ja va visitar el municipi l’any 2008

CONVIVÈNCIA

El Kursaal acollirà una 
exposició de civisme

L’exposició sobre civisme Gràcies, 
fem un bon equip! promoguda per 
la Diputació de Barcelona, visitarà 
el Kursaal (Masia, 39) del 26 de 
gener al 14 de febrer. La mostra 
itinerant amb missatges sobre 
convivència arriba a Montcada 
per segona vegada, ja que es va 
poder veure al setembre del 2008 
a la rambla dels Països Catalans. 
La paraula ‘Gràcies’ configura la 
imatge gràfica i el contingut de la 

mostra, que s’articula en sis pla·
fons independents amb forma de 
cub. El visitant ha de travessar tota 
l’exposició per completar la parau·
la i durant el recorregut rep  mis·
satges que parlen d’aspectes com 
el respecte al medi ambient, a la 
tranquil·litat i promouen la neteja, 
el reciclatge, la relació ciutadana i 
la tinença responsable d’animals 
de companyia. La mostra també 
compta amb elements que perme·
ten interactuar amb el públic.

Silvia Díaz | Redacció

Al setembre del 2008, l’exposició, adaptada per al carrer, va visitar la rambla dels Països Catalans
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Petició d’informació
La diversitat associativa a Montcada 
i Reixac és diversa i plural, entitats, 
associacions, col·lectius, grups, clubs, 
un ampli ventall en els camps de la 
cultura, esport, esbarjo, festes, tra-
dicions, acció social, acció política, 
etc. La societat civil porta treballant 
molt de temps, sense ànim de lu-
cre i això en els temps actuals, on 
el materialisme impera, té molt de 
valor. L’associacionisme, el capital 
humà és vital, però cal afegir-hi el 
suport econòmic. Un dels principals 
referents en l’apartat econòmic és 
l’Ajuntament que amb subvencions, 
convenis, ajuts puntuals, la cessió de 
locals i la prestació d’ alguns serveis 
municipals és la principal font de fi-
nançament. 
El dia a dia de l’associacionisme és 
complex, a més de buscar la impli-
cació de la gent, perquè participi i 
col·labori per treballar per un pro-
jecte comú i desenvolupar les seves 
tasques, els dirigents han de trobar 
fórmules màgiques perquè els núme-
ros quadrin. Hi ha aspectes i detalls 
que m’agradaria conèixer sobre l’as-
sociacionisme: hi ha un cens de les 
associacions al municipi per saber 
quina activitat desenvolupen i quina 
participació tenen? Hi ha algun estu-
di del associacionisme local? Podem 
saber les subvencions, convenis, 
ajuts directes i indirectes que reben 
de l’Ajuntament? Quins barems es te-
nen en compte per part de l’adminis-
tració vers les diverses entitats? 
El responsable d’Hisenda podria faci-
litar les dades en pro de la transpa-
rència que defensa i que es veuria 
refermada. O bé podrien facilitar tots 
els detalls i aspectes els responsables 
dels departaments municipals que es-
tan vinculats amb el món associatiu 
local. És cert que des de l’administra-
ció pública local es realitza un esforç? 

És cert que la crisi afecta, és cert que 
s’ha millorat, però és suficient? En 
tenen prou les associacions?

Fidel Casajuana i Manent
Mas Rampinyo

Hipòcrites
Els dies 18, 19 i 20 de desembre 
s´instal·là estratègicament en un in-
dret molt poc habitual, l’Ambibús. Una 
mena de pantomima del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge amb el 
lema “Respirem Benestar” suposada-
ment dins el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l´aire.
Com a ressò, simplement una nota a La 
Veu de desembre (pag.10) i una petita 
falca a Montcada Ràdio. Res de cartells 
informatius per la ciutat, cosa que s’ha 
fet per totes les poblacions per on ja ha 
passat aquest invent. No fos cas que els 
senyors de “Lafarge” es molestessin, 
oi? senyors de la Generalitat i de l’Ajun-
tament, quina barra! Ben bé es allò de: 
“Ésser cornuts i pagar el beure”. 

Francesc López i Roman
Montcada

092, Sanitat respon
Soy una persona que paga “religiosa-
mente” en su nómina la Seguridad 
Social cada mes. Hace seis meses que 
no pido hora al médico para mis hijos, 
intento como buena ciudadana no co-
lapsar los servicios de urgencias, motivo 
por el cual tengo que reconocer (como 
otros padres comentan que hacen) que 
si mi hijo empieza con tos, durante una 
semana le doy un mucolítico (recomen-
dado como otras veces por el pediatra) y 
evito las visitas.
Después de 1 semana de mucolítico 
y dado que la criatura no ha podido 
dormir de la tos, decido el dia 23/12 
conectar por internet para pedir visita. 
Primera sorpresa: no tiene horas libres, 
póngase en contacto telefónico con su 
CAP. Dia 24/12 a las 8h llamo al CAP 

y me comentan: su pediatra tiene hora 
por la tarde ha de llamar al 902 para 
pedir visita urgente pero no llame antes 
de las 14h porque no abren la agenda 
de la doctora antes de esa hora. ¿Me 
pueden explicar la lógica de Internet 
si tengo que llamar al CAP y después 
me derivan al 902? Más que agilizar 
las visitas lo que se hace es “cansar” al 
personal para que no demos la tabarra 
y no utilizemos un servicio que estamos 
pagando y al que tenemos derecho. Si 
esto no es así, les rogaría que no me 
descontaran un importe con el cual 
puedo pagarme un seguro médico. 
Por cierto, se me ha olvidado comen-
tar que el 902 es de pago y no me 
contesten diciendo que esto es excep-
cional por las fechas navideñas, por-
que ya me ha pasado otras veces. No 
obstante les hago saber que si hoy, por 
el motivo que sea no me pueden aten-
der, entraré dentro de la estadística de 
las personas que han colapsado el ser-
vicio de urgencias de Valle Hebron.

AMPP
Pla d’en Coll 

Incivismo
Soy un vecino de Santa María bastante 
molesto con el tema de las basuras en 
nuestro barrio, pero lo que me pasó el 
otro día ya es demasiado. Nosotros en 
casa separamos la basura orgánica por 
un lado y los plásticos por otro. El caso 
es que voy a tirar la basura orgánica 
al container y lo encuentro casi lleno 
de hojas. Me lo pienso varias veces y 
acabo apretando las hojas y tirando mi 
basura encima, con lo cual el container 
no se puede cerrar. Cuando me estoy 
marchando me encuentro con el señor 
que había tirado las hojas, un vecino 
que lleva un carretón de los de jardín 
lleno de setos cortados y empieza a 
tirarlos en el cubo de la inorgánica, 
como ya se le había acabado el sitio 
en la orgánica, ahora quería llenar este 

container tambien. Yo le he dicho que 
lo tendría que tirar en la Deixalleria que 
por suerte la tenemos aquí enfrente y 
no costaba nada cargarlo en el coche 
y llevarlo y me ha dicho que sí que le 
costaba y ha seguido con lo suyo. Por 
desgracia no creo que sea el único que 
lo hace porque encontrarse con restos 
de jardín, incluso fuera de los contai-
ners apilados, es bastante común en el 
barrio y no suelen ser cuatro hojas... En 
fin, a ver si aprendemos entre todos a 
ser un poco menos guarros.

Daniel Vázquez
Terra Nostra 

Selección de los pajes
Una vez más y como en los últimos 3 
años mi sobrino como otros tantos chi-
cos y chicas de Montcada, con toda la 
ilusión que te da el  tener 16 años, se 
ha quedado si poder participar en la 
Cavalgata de Reyes. Un sorteo ha deci-
dido que 5 ó 6 jóvenes  no tienen sitio, 
hasta aquí todo sería normal, el número 
de trajes es limitado y no pueden entrar 
todos. Pero, ¿cómo es posible que de-
jen sin ilusión a estos niños y sí ten-
gan sitio para personas con más de 30 
años? ¿No sería más justo que siendo 
una fiesta para los niños, fuesen éstos 
los primeros en ocupar esos lugares y 
luego, si quedasen plazas, se sortea-
sen entre los mayores? ¿No sería inte-
resante dejar que nuestra juventud, a 
la que tantas veces criticamos por su 
poco interés cívico, participe en estos 
actos? Pido una reflexión para los orga-
nizadores y que se pongan en el lugar 
del muchacho que lleva entregando 
esa solicitud año tras año, quedándose 
siempre tras la barrera.

Aurora Jurado
Montcada

Fe d’errates
En el número anterior, a la notícia de la pà-
gina 30 sobre el cros de Mas Duran, el peu 
de foto és incorrecte. No es tracta de Berta 
Núñez, sino del prebenjamí Hugo Carrera.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Imatge del turó 
a trenc d’alba

el clic

Aquesta és una imatge del 
Turó presa tot just quan el 
dia arrenca captada el pas-
sat mes de novembre des 
del barri de Terra Nostra. 

Jordi Jubany 
terra Nostra

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 29 de gener

Fa un parell de números un veí es va queixar del soroll que fan els camions 
de les escombraries a les hores de descans de la gent. La resposta, dient 
que l’horari s’havia modificat provisionalment a causa d’unes obres, em 
va semblar ridícula perquè, què passa amb la resta de veïns que patim 
el mateix problema? No es podria establir un sistema d’horaris rotatius? 
D’aquesta manera les molèsties es repartirien Yolanda massagué 

L’empresa adjudicatària del servei de recollida d’escombraries té or-
ganitzat un itinerari que optimitza al màxim els recursos disponibles. 
Entenem que això pot provocar molèsties a causa dels sorolls als 
veïns i veïnes. L’Ajuntament tindrà en compte la seva petició d’orga-
nitzar uns horaris rotatius i ho traslladarà a l’empresa encarregada 
de la recollida de les escombraries | Sergio Hermoso, regidor de 
Serveis Municipals i Manteniment (PSC)

>Editorial
prou silenci
L’octubre del 2007 es va fer 
pública la voluntat de la Ge-
neralitat d’autoritzar Lafarge 
a utilitzar biomassa com a 
combustible. D’aleshores ençà 
s’han succeït diverses accions, 
la majoria de les quals han es-
tat articulades per la societat 
civil. Una cinquantena d’en-
titats, agrupades sota el nom 
de Plataforma Antiincineració 
han dut a terme protestes ciu-
tadanes, la recollida de 6.000 
signatures, xerrades als barris, 
denúncies judicials... Tot amb 
l’objectiu de pressionar les ad-
ministracions local i autonò-
mica per evitar que la cimen-
tera valoritzi o cremi residus 
(les opinions són enfrontades 
al respecte), a les seves instal-
lacions. La resposta de l’Ajun-
tament ha estat reiterar en el 
Ple una moció aprovada l’any 
1999 en contra de la incine-
ració, que es va acordar quan 
la incineradora de la Ferreria 
tenia ja els dies comptats, i 
instar la Generalitat a explicar 
a la població en què consisteix 
la pràctica proposada que, en 
principi, té com a objectiu re-
duir les emissions de CO2. En 
paral·lel, Lafarge ha invertit 
en adequar la seva planta per 
obtenir la preceptiva llicència 
ambiental i ha intentat tirar en-
davant, encara que sense èxit, 
una comissió de seguiment 
amb presència de les adminis-
tracions i la ciutadania.
Cada part implicada ha anat 
informant de les seves accions 
excepte Medi Ambient i Habi-
tatge que en aquests poc més 
de dos anys ha eludit venir al 
municipi ha explicar els seus 
arguments, una tàctica que 
només ha fet que provocar la 
preocupació i l’alarma dels 
veïns. Fins quan es mantindrà 
aquesta situació?
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ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Duran, av. terra nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. major, 25
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Pardo, c. masia, 2
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Agenda
laveu.cat/agenda

Festa ‘get Back’ 
Amb la millor música de les 
últimes quatre dècades
Organitza: Grup Get Back

23 De GeneR, MItJAnIt
CACtuS (MAJoR, 100)

29 De GeneR, 20H
AbI-Ateneu DoMInGo FInS

15 l divendres
Hora del conte. Manat de contes, amb 
Albert Marqués. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda de Montcada.

Exposició. De fotografia ‘Atrás en el 
tiempo’, de Juan Carlos Ruiz. Lloc: Cen-
tre Cívic Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo. Organitza: Afotmir.

18 l dilluns
Reunió. Assemblea constituent de 
la comissió ciutadana encarregada 
d’organitzar el referèndum sobre la 
independència de Catalunya. Hora: 
20.30h. Lloc: Abi (Colon, 5). 

19 l dimarts
Xerrada. Ecoconsum urbà, l’hort al balcó. 

Hora: 18h. Lloc: Epai Jove Can Tauler.

Inauguració. De l’exposició de pintura 
de l’artista argentí Santiago Raigorodsky. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

21 l dijous
Xerrada. “Decreixement i ecoconsum, 
conceptes germans”. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.  

23 l dissabte
Festa. ‘Get Back’, amb música de les 
quatre últimes dècades. Hora: 0h. Lloc: 
Cactus (Major, 100). Gratuït. 

26 l dimarts
Xerrada. “Transgènics, una realitat dia a 
dia”. Hora: 18h. Lloc: Can Tauler. 

28 l dijous
Xerrada. “Ecoconsum fora de casa. Què 

menjo als bars i als IES?”. Hora: 18h. 

Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Exposició. Sobre civisme “Gràcies, fem 

un bon equip”. Lloc: Sala Sebastià He-

redia del l’Espai Cultural Kursaal. 

Ple municipal. Sessió ordinària de ge-

ner. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

29 l divendres
Hora del conte. “Contes al cabàs”, amb 

Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda de Montcada.

Recital. De poesia a càrrec del grup 

l’Enfilall. Hora: 20h. Lloc: Abi (Colon, 5). 

Organitza: Cercle Cultural.

Tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h. dissabte:10 a 14h i 17 a 19h. diumenge:10 a 14h

Tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h i 17 a 19h. diumenge: 10 a 14h

Exposició 
SANtIAgO
RAIgORODSKY 
pintura
19 de gener, 19.30h

Exposició
‘100 anys fent 
poble’. centenari 
de la salle 
(1910-2010)

fins al 31 de gener

Teatre 
VOLEm ANAR 
AL tIBIDABO
Flyhard theatre Company
6 de febrer, a les 21h 
preu: 7 euros

sala 
principal

TEATRE FAMILIAR

LA tEmpEStA
cia. del príncep totilau
31 de gener, 12h  | 
3,5 euros
sala Joan dalmau

Exposició gràcies, fem 
un bon equip
del 28 de gener al 14 de febrer
inauguració 1 de febrer, 19h
sala sebastià Heredia

‘Cruïlla poètica’
Recital de poesia
A càrrec del grup l’Enfilall
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Després d’un accident, Hipólito 
Jarama, un estomatòleg de presti·
gi, somia amb estranys personat·
ges amb els que prediu el futur. 
L’obsessió per posar a prova els 
seus nous poders desembocarà 
en situacions sorprenents. Aquest 
és l’argument de ‘Dakota’, l’obra 
que el 30 de gener inaugura la 
programació d’espectacles del 
nou any al teatre de La Unió 
de Mas Rampinyo (21h), un fet 
inusual que té a veure amb la 
posada en marxa de Recíprocs, un 
programa que pretén promoure 
l’intercanvi entre grups de teatre 
amateurs. ‘Dakota’ és la proposta 
d’un grup d’Alaquàs (València), 
Carabau Teatre, especialitzat en 
matx d’improvisació, una tèc·
nica tea tral en la que participen 
dos equips enfrontant·se a partir 
d’improvisacions. El grup Tea345 
de La Unió, promotor de l’inter·
canvi, viatjarà a Alaquàs al març 
per representar ‘El diari d’Anna 
Frank’. Segons Albert Arévalo, 
director de Tea345, “aquest ti-
pus d’intercanvi són una opció 
interessant per als grups ama-
teurs per donar-se a conèixer 
fora del seu municipi”.

Plats forts. En la programació del 
primer trimestre de l’any també 
destaca la comèdia dramàtica 
‘Volem anar al Tibidabo’ sobre 
com afronta una família el diag·
nòstic d’Alzheimer de la mare, a 

càrrec de Flyhard Theatre Com·
pany (6 de febrer, a les 21h, a 
l’Auditori). L’aposta musical se 
centra en ‘Smile’, un viatge als 
universos musicals d’Argentina 
i Brasil amb la cantant argentina 
Sandra Rehder i el músic brasiler 
Darlly Maia (20 de febrer, a les 
21h, al Kursaal). El concert dels 
guanyadors del Certamen Inter·
nacional de Guitarra de Barce·
lona, el 21 de març, completa el 
programa musical. En l’àmbit del 
teatre familiar, el plat fort és ‘La 
tempesta’, una adaptació d’una de 
les gran peces teatrals de Shakes·
peare, a càrrec de la companyia 
de titelles Príncep Totilau (31 de 
gener, a les 12h, al Kursaal).

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Una tragicomèdia sobre l’alzheimer i una adaptació per al públic familiar de ‘La tempesta’, de Shakespeare, plats forts del trimestre

‘Dakota’ inaugura el programa ‘Recíprocs’, 
que promou els grups de teatre amateur
Laura Grau | Redacció

Roser Blanch, Clara Cols i Alícia Puertas són les protagonistes de ‘Volem anar al tibidabo’

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

pREmI ‘EL BASAR’
La finalista de desembre és
Patricia Díaz, de Barcelona

pàg. 24

NADAL I REIS EN ImAtgES
Un recull de les millors 
instantànies de les festes
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Una de les escenes de ‘La tempesta’ on apareix el monstre Caraban, un dels personatges

Monòleg sobre la maduresa femenina  

L’actriu Anna Briansó parlarà de música i d’homes a l’Auditori

Una de les propostes més 
atractives de la programació 
del primer trimetre de l’any  
–el 12 de març, dintre dels 
actes commemoratius del Dia 
Internacional de la Dona– és 
el monòleg ‘De música i d’ho-
mes’ (22h), una reflexió sobre 
la crisi femenina de la madu-
resa a través d’un relat retros-
pectiu sobre les experièn cies 
de la protagonista, interpreta-
da per l’actriu Anna Brian só. 
La Patti, una dona de 53 anys, 
fa neteja de records i de pati-

ments en el moment en què 
és a punt de deixar casa seva 
per anar-se’n amb el que creu 
que és l’home de la seva vida. 
L’espectacle, dirigit per Julio 
Álvarez, combina música i hu-
mor i és una excusa perfecta 
per analitzar les segones opor-
tunitats de la vida en un viatge 
emocional i vital a partir dels 
músics que han marcat les 
diferents etapes de la vida de 
la protagonista, com Lou Red, 
Patti Smith o Leonard Cohen, 
entre d’altres | LGd
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La sala de lectura del carrer montiu 
tanca per la manca d’usuaris

La sala de lectura i estudi del 
carrer Montiu ha tancat portes 
per la baixa assistència d’usua·
ris, com va reconèixer la regido·
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), en el Ple de desembre, 
fet el dia 22, durant el qual es 
va aprovar el tancament, a data 
31 de desembre de 2009, de l’es·
pai que acollia l’antiga biblioteca 
del centre. “El local no reuneix 
les condicions de seguretat ne-
cessàries, el nombre d’usuaris 
registrats està molt per sota 
de les previsions i, a més, la 
propietària, Caixa Sabadell, 
ens reclama el local o bé ens 
demana que el comprem, 
cosa que ara no podem fer”, 
va apuntar Morral. Segons un 
informe d’ús emès per Cultura, 
entre el juny i l’octubre de l’any 
passat la mitjana d’usuaris per 
dia era de 5,9 persones i el total 
de visitants durant aquests me·
sos ha estat de 487. “Lamentem 
el tancament, però la continuï-
tat de la sala és inviable”, va 
dir la regidora.

Reaccions. Des d’Esquerra, que 
va votar en contra de la clausu·
ra de l’equipament, el regidor 
Jordi Sánchez va manifestar 
que s’havia consumat “el tan-
cament de la biblioteca del 
centre, que prevèiem des de 
la construcció de la Biblioteca 

Elisenda de Montcada, amb 
la qual estem d’acord, però 
sense tancar altres serveis”. 
L’edil també va criticar el go·
vern perquè, al seu parer, no ha 
fet difusió de l’espai ni l’ha dotat 
de servei de préstec, de material  
de consulta ni de connexió a 
Internet. El PPC també hi va 
votar en contra i va demanar al 
govern “perquè no s’ha valo-
rat millor l’opció d’adquirir 
el local”. ICV·EUiA, que es va 
abstenir, va proposar que a tots 
els centres cívics “s’habilitin es-
pais perquè els estudiants pre-
parin exàmens i puguin con-
nec tar-se a Internet”, va dir el 
portaveu, Josep M. González.

ANTIGA BIBLIOTECA

Silvia Díaz | Montcada

L’oposició considera que el govern no s’ha esforçat prou per mantenir l’espai obert

Un cartell a la porta informa al públic del tancament de l’espai com a sala de lectura
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Els grups de Montcada i Reixac 
que vulguin participar a la Rua 
de Carnaval 2010, que se cele·
brarà el 13 de febrer, poden ins·
criure’s per optar a una de les 
subvencions que atorga l’Ajun·
tament fins al 5 de febrer. Les 
modalitats d’ajuts no han variat 
respecte altres edicions: grups 
de 15 a 25 persones, 350 euros; 
grups de 26 a 35 persones, 450 
euros; grups de 36 a 45 perso·
nes, 550 euros; grups de 46 a 
55 persones, 650 euros; grups 
de 56 a 65, 750 euros; grups de 
66 a 75, 850 euros i, a partir de 
76, 850 euros, més 5 euros per 
cap a partir de la persona 77 i 
fins a un màxim de 1.100 euros 
per comparsa. Les bases venen 
marcades per mesures de con·

tenció pressupostària, com ara 
la supressió de la carrossa de 
l’Ajuntament i de la subvenció 
del 50% per a les comparses 
de fora del municipi. L’Ajunta·
ment no proporcio narà confetti  
a les comparses ni obsequis in·
dividuals, però mantindrà els 
trofeus de reconeixement per 
a cadascun dels grups partici·
pants i el sorteig de viatges.

Documentació. La inscripció es 
pot formalitzar a l’OAC,  pre·
sentant el full específic, que es 
pot obtenir a la mateixa ofici·
na, a la Regidoria de Cultura, 
al Centre Cívic Can Cuiàs, al 
Kursaal i a la Biblioteca Elisen·
da de Montcada, i que també 
es pot descarregar des del web 
municipal www.montcada.cat.  

Laura Grau | Redacció

Les comparses ja poden 
demanar subvencions 
El termini per inscriure’s a la Rua estarà obert fins al 5 de febrer

Una de les comparses que va desfilar a la Rua de l’any passat emulant ‘Astèrix i Obèlix’

CARNAVAL

ar
Xi

u
/a

fo
tm

ir

Última fase del teatre

 

El 2010 podria ser l’any en que 
s’inauguri el nou tea tre-sala mul-
tiusos, ubicat al complex Mont-
cada Aqua. La data és difícil de 
precisar perquè tot just al febrer 
està previst que comencin els 
treballs d’instal·la ció de la caixa 
escènica, una operació llarga i 
complexa que suposa bastir les 
estructures de l’escenari i la ma-
quinària i col·locar tots els ele-
ments tèxtils, la il·luminació i els 
mitjans audio visuals. “No volem 
còrrer –ha indicat la regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU)– 
perquè és una fase complica-
da de la qual dependrà el bon 
funcionament de la sala a nivell 
tècnic” | LG
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patricia Díaz resulta finalista amb 
un relat sobre una dona i el seu gos
La convocatòria del mes de  desembre ha rebut un total de 150 obres de diferents procedències 

PREMI ‘EL BASAR’ 

El perro antropomorfo, de Patricia 
Díaz (Miranda de Ebro, 1961), 
és l’obra finalista de la convo·
catòria de desembre del Premi 
de Microrelats ‘El Basar’. Díaz, 
que viu a Barcelona des dels 18 
anys, és aficionada a la lectura 
i l’escriptura, però la seva vida 
professional no té res a veure 
amb aquest àmbit. És diploma·
da en hosteleria i turisme i es·
pecialista en dietètica i nutrició. 
Actualment treballa com a die·
tista al Col·legi Major Univer·
sitari de Pedralbes. Gran admi·
radora de l’obra de Tolkien, és 
membre de la Societat Tolkien 
Espanyola i ha publicat un lli·
bre titulat El menjar a El Senyor 
dels Anells (Maikalili Ediciones, 
2003). El microrelat finalista 

narra l’estranya relació entre 
una dona i el seu gos, que pro·
gressivament intercanvien els 
rols de persona i animal. “Vaig 
tenir la idea del relat veient 
la relació malaltissa que te-
nen algunes persones amb els 
seus animals de companyia, 
als quals tracten com si fossin 
éssers humans”, ha explicat 
Díaz. El portaveu del jurat, Juan 
Antonio Masoliver, ha destacat 
“l’estil narratiu del microcon-
te finalista, el final sorpresiu i 
el rerefons d’ironia”. 

Seleccionats. El jurat també 
ha escollit sis obres més que 
també s’inclouran al volum 
recopilatori que es publicarà a 
l’abril: El tercer laberinto, d’Enri·
que Morales (Bèlgica); Dichosos 

cabos sueltos, de Lourdes Garcia 
(Terrassa); Desesperança de Mí·
riam Cendra (Barcelona); La 
coincidencia de Nabokov, de Seba 
Menegaz (Argentina); Lex, de 
José María Izarra (Burgos), i 
Desmemoria, de Carmen Nieto 
(Castellar del Vallès). 

Laura Grau | Montcada

PINTuRA

Santiago Raigorodsky trenca espais 
per reflectir el món de les emocions
El pintor argentí, afincat a catalunya des del 1989, va guanyar un accèsit al premi Masoliver 2006

El 19 de gener s’inaugura a 
l’Auditori Municipal (19.30h) 
una exposició de les darreres 
obres de Santiago Raigorodsky, 
pintor d’origen argentí establert 
a Barcelona al 1989, després 
d’un periple vital que el va por·
tar a viure a països tan diferents 
com Israel i Brasil. Raigorodsky 
s’ha presentat en diversos oca·
sions al Premi de Pintura Juan 
Ramón Masoliver, el jurat del 
qual va distingir una obra seva 
amb un accèssit en l’edició del 
2006. L’artista argentí, que es 

dedica a pintar des de fa cin·
quanta anys, treballa sobre 
grans superfícies a partir de les 
textures i les transparències. Fa 
anys que va deixar d’interessar·
li la representació dels objectes, 
de les figures i del paisatge per 
dedicar·se a l’univers de les 
emocions i l’abstracció. 

Influència Rothko. Les seves últi·
mes creacions estan influencia·
des pel pintor abstracte Mark 
Rothko  sobre el qual està fent 
un treball d’investigació. Com 
ell, aposta per la desaparició de 

la matèria per donar pas al tren·
cament dels espais –que podrien  
semblar fulls o vidres–  i al joc 
de contrastos amb les tonalitats 
vermelles, blaves, grises, ocres 
i blanquinoses. “Em fa molta 
il·lusió exposar a Montcada 
perquè crec que premis com 
el Masoliver són una bona 
oportunitat per als artistes”, 
ha explicat l’autor, que va fer la 
seva primera exposició al 1971. 
La mostra de Raigorodsky 
inau gura la programació d’ex·
posicions de l’any 2010 a l’Au·
ditori.

Laura Grau | Redacció

Finalista de desembre

Mi vecina del quinto era una mujer encantadora, quizá un poco 
excéntrica, pero con una familia feliz y acomodada. Aún así, a 
veces, cuando nos encontrábamos por la escalera, decía que se 
sentía sola y que había pensado comprarse un perro que le hicie-
ra compañía. Siempre la apoyé en su idea, pues yo soy de los que 
piensan que el perro es el mejor amigo del ser humano. Lo que 
me empezó a resultar un poco extraño fue cuando, al día siguiente 
de comprar su hermoso dálmata, le llamara “Bubi”. Nombre que 
me pareció extremadamente cursi y que, hasta el mismo perro,  
ladraba al oírlo con tono de desaprobación. También me llamó 
la atención que le calara una visera último modelo de una de las 
más prestigiosas marcas de ropa, después de hacerle unos orifi-
cios para que pudiera sacar las orejas. Al cabo de una semana, 
vi que sacaba a “Bubi” con un polo de color rosa y un pantalón 
negro. Y  me dijo que como regalo de cumpleaños le había puesto 
el pendiente de oro que llevaba en la oreja. Todo esto me parecía 
exagerado, pero la veía tan contenta con su “Bubi“, que no me 
atreví a comentar  nada con su familia. Hasta que me empecé a 
alarmar, cuando la vi un día en el parque, intentando que el perro 
caminara sobre sus patas traseras como si fuera una persona 
y empeñándose en que fumara un cigarro, como ella acostum-
braba a hacer. Así que al día siguiente, cuando iba pensando en 
que tenía que informar de esto a su familia, me encontré con mi 
vecina y con “Bubi“, el cual bajaba del ascensor completamente 
erguido, vestía una sudadera con capucha y un collar de cuero 
en el que tenía incrustados unos diamantes. Al salir a la calle, en 
un descuido, el perro se quitó  la correa y se la colocó a su dueña, 
obligándola a que se pusiera a cuatro patas. Intenté llamar a la 
policía, pero en ese momento oí como ella ladraba.

El perro antropomorfo

Patricia Díaz
Barcelona

Santiago Raigorodsky, en una imatge recent feta al seu estudi del barri de Sant Andreu
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Patricia Díaz, autora finalista de desembre
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LA SALLE MONTCADA

montcada Comunicació prepara 
un documental sobre el centenari
El centre ha publicat el llibre commemoratiu ‘100 anys fent poble’ sobre la seva història

Amb motiu del centenari del col·
legi La Salle, Montcada Comu·
nicació prepara un documental 
sobre la història d’aquest centre 
i la seva projecció educativa i 
social al llarg del segle trans·
corregut. “Necessitem mate-
rial audio visual, sobretot fil-
macions antigues de la vida 
acadèmica i les festivitats del 
centre per tal de fer un viatge 
en el temps”, ha explicat el di·
rector de Montcada Comunica·
ció, Lluís Maldonado. Aquest 
serà el segon gran documental 
de producció pròpia que fa el 
departament després del tre·

ball ‘Aismalibar, una fàbrica de 
somnis’, estrenat el passat mes 
de setembre, coin cidint amb 
l’anunci del tancament de l’em·
blemàtica empresa local. 

Actes commemoratius. Des del 
setembre fins ara, l’escola ja 
ha dut a terme diferents actes 
commemoratius com una festa 
d’antics alumnes i la inaugu·
ració d’una exposició itinerant 
titulada ‘Cent anys fent poble”, 
que es pot visitar a la Casa de la 
Vila fins al 31 de gener. Amb el 
mateix títol, el centre ha publi·
cat un llibre sobre la seva histò·
ria que han escrit els professors 

Maria Teresa Dulcet, Josep Ma·
ria Zaragoza i Pedro José Pérez 
i l’exalumne Antoni Orihuela. 
El volum –que es va presentar 
el 17 de desembre a l’Auditori– 
és una continuïtat del que l’es·
cola va publicar amb motiu del 
seu 75è aniversari i incorpora 
els darrers 25 anys de trajec·
tòria del col·legi, amb fotogra·
fies i testimonis d’una dotzena 
d’antics alumnes que recorden 
el seu pas per La Salle. Durant 
aquest mes el centre convoca 
un concurs de fotografia sobre 
temàtica de La Salle, amb el su·
port de l’Agrupació Fotogràfica 
de Montcada i Reixac.

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Orihuela, Zaragoza, Dulcet i Pérez, durant la presentació del llibre del centenari, que es pot adquirir al centre per 15 euros
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El grup de poetes l’Enfilall farà 
un recital a l’Ateneu Domingo Fins
La montcadenca Elisa Riera és una de les integrants del col·lectiu vinculat a l’ateneu Barcelonès

El Cercle Cultural Montcada 
organitza un recital de poesia 
el 29 de gener a l’Abi·Ateneu 
Domingo Fins (20h) que ani·
rà a càrrec d’un grup de poe·
tes conegut com l’Enfilall. El 
col·lectiu es va crear el passat 
setembre arran d’una trobada 
poètica feta a Cerdanyola del 
Vallès amb motiu del Corre·
llengua 2009. 
Segons la poetessa montca·
denca, Elisa Riera, membre 
del grup, “l’experiència va 
ser  prou gratificant com per 
decidir continuar  portant les 
nostres diferents veus i ma-
neres d’expressar-nos a altres 
indrets”. Els components de 
l’Enfilall es defineixen com una 

colla de “poetes en construc-
ció” que han crescut a l’entorn 
del poeta Francesc Parcerisas, 
professor a l’Ateneu Barcelo·
nès de qui van ser alumnes 
durant el curs 2008·2009. A 
més de Riera, en formen part 
Clara Mir, Esperança Castell, 
Leonci Canals, Margarida Me·
dina, Marisa Olivera i Miquel 
Sánchez. Aquest serà el segon 
recital de poesia que fa el grup 
l’Enfilall que, segons els seus 
components, “tindrà com a fil 
comú el sentiment i la belle-
sa i la voluntat de deixar una 
petita llavor poètica al jardí 
personal de cadascun dels as-
sistents”. Riera va publicar el 
passat abril un recull d’haikús 
amb fotos de Tonyi Mateos.

Laura Grau | terra Nostra

Elisa Riera, quan va publicar els seus haikús
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NADAL I REIS

La pluja i el fred 
fan presència 
als actes festius
La cavalcada va poder estrenar el reformat carrer Major

Les festes de Nadal, Cap d’Any 
i Reis han estat marcades per 
l’intens fred i la pluja constant. 
Malgrat els inconvenients cli·
màtics, el públic no va faltar a 
les tradicionals cites festives. La 
més esperada, la Cavalcada de 
Reis, va fer patir els organitza·
dors fins a última hora a causa 
de la pluja intermitent que va 
estar a punt d’impedir el seu 
pas pel reformat carrer Major i 
va obligar a prendre decisions 
sobre la marxa. Després d’estar 
al Casino de Terra Nostra i da·
vant del fort xàfec, es va decidir 
traslladar els Reis amb autocar 
fins al Kursaal, anul·lant el pas 
de la cavalcada per l’avinguda 
de La Ribera –fet que va mo·
tivar un comunicat de queixa 
de l’AV del barri. A Can Sant 
Joan la pluja va donar un respir 
als Reis que, després d’atendre 
les peticions dels nens, van des·
filar pel barri. Alguns veïns van 

protestar en creure que s’havia 
anul·lat la desfilada. La comiti·
va va seguir per l’avinguda de 
la Unitat, en direcció al carrer 
Major. El nou mobiliari urbà 
del vial va dificultar l’entrada 
de les carrosses que, en arribar 
a la Casa de la Vila, es van atu·
rar perquè els Reis rebessin les 
claus de la ciutat de mans de 
l’alcalde. La Cavalcada va clou·
re davant del Montcada Aqua.

Més actes. Altres cites del ca·
lendari festiu van ser les visites 
dels patges reials al centre, a La 
Unió, a la Ribera i a Montca·
da Nova; la passejada del Pare 
Noël per la Font Pudenta; els 
concerts de l’escola Giravolt, 
la Coral Mare de Déu del Turó 
i la Jove Orquestra del Vallès 
–on es van recollir 800 euros 
per a Càritas–; el concert de 
jazz a l’Abi; la presentació del 
calendari i l’encesa del pessebre 
de la Casa de la Mina.

Laura Grau | Redacció

Els tres Reis d’Orient saluden des del balcó de la Casa de la Vila després que l’alcalde, César Arrizabalaga, els lliurés la clau de la ciutat
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La Unió de Mas Rampinyo també va rebre la visita d’un patge reial Els alumnes de l’Escola de Música Giravolt van fer el concert de Nadal al Kursaal

El Pare Noël no va faltar a la seva visita anual al barri de la font Pudenta

Un gran elefant presidia la carrossa de Baltasar La comitiva reial, al seu pas pel carrer Major El Rei Gaspar amb infants al Kursaal
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L’encesa del pessebre del Casal de Gent Gran Casa de la Mina es va arrodonir amb un homenatge als socis més grans
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El concert solidari per Càritas va comptar amb l’actuació de la Jove Orquestra del Vallès L’Abi va organitzar el dia de Nadal un concert de jazz amb Bernat font trio La Coral Mare de Déu del turó, durant el concert a l’Església

La presentació del calendari 2010 i la guia-agenda es va fer a l’Auditori

Visita del patge de l’AV de Montcada Nova
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La Biblioteca de Can Sant Joan acull una exposició titulada ‘Llibres prohibits’ 
sobre la producció editorial del primer terç del segle XX a Espanya. La censura 
del General Primo de Rivera va propiciar que s’editessin de forma clandesti-
na llibres de continguts considerats perillosos o revolucionaris. La mostra és 
una oportunitat per conèixer aquest llegat que s’han ocupat de recopilar els 
dissenya dors i col·leccionistes Sergi Freixes i Jordi Garriga | LR

> Una exposició recull ‘Llibres prohibits’ 

‘Atrás en el tiempo’ és el títol de l’exposició que es pot visitar al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Rampinyo, seu de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir), fins al 15 de febrer. La mostra està formada 
per una trentena de fotografies sobre les tres darreres edicions del Rally 
de cotxes d’època de Sitges del fotògraf barceloní Juan Carlos Ruiz, autor 
convidat del mes | LG

Després del parèntesi nadalenc, l’Esplai per a la Dona reprèn les seves 
activitats que inclouen tallers de Patchwork, pintura i macramé i sessions 
de gimnàstica i ioga, entre d’altres. L’entitat té previst fer una excursió el 
26 de gener a Badalona per visitar el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 
la fàbrica Anís del Mono i el Museu Romànic. Més informació al telèfon 
935 753 382 | LG

> L’Esplai per a la Dona reprén l’activitat
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> El Rally de cotxes d’època, en fotografies

el retro-visor Jaume Aregall
Fundació Cultural

Als anys 50 es realitzaven concursos de pessebres que s’exposaven en cases de particulars 

Les exposicions de pessebres 
en llocs públics són una tradició 
nadalenca que arrenca d’aque-
lla altra de muntar el pessebre 
al menjador de casa, un costum 
popularitzat a partir del segle XVIII 
i que encara perdura. L’Agrupa-
ció de Pessebristes de Montcada 
va néixer al 1983, però ja amb 
anterioritat són nombroses les 
famílies que cada any per Santa 
Llúcia munten el pessebre a casa. 
D’aquesta afició, a mitjan de segle 
passat se n’arriben a fer concursos 
i tot. Un dels promotors és el grup 
Tertúlia –tot i que es té constàn-
cia que més endavant n’organit-
zaran també l’Associació d’Antics 

Alumnes La Salle i La Unió de Mas 
Rampinyo. La revista Moncada 
anuncia al 1954 que el concurs es 
convoca en les categories de pes-

sebre artístic (fet bàsicament de 
guix) i popular (amb molsa i suro) 
i que es compta amb el patrocini 
de l’Ajuntament, establint un pri-
mer premi de 350 pessetes –uns 
2,10 euros actuals– per a la cate-
goria de pessebre artístic. Al 1956, 
la publicació esmenta els inscrits 
fins aquell moment en aquesta 
categoria –Miguel Escrigas, José 
Mª Goñi, J. Vallespinós, J. Casa-
juana...– i anuncia que es poden 
veure pessebres també al Club 

Aismalibar i a l’Abi. Però el que cri-
da l’atenció és que els pessebres a 
concurs poden ser visitats a casa 
per tothom qui vulgui –membres 
del jurat a part– i que dels horaris 
de visites també se’n fa publicitat: 
“Rafael Prats, diario de 18 a 20h y 
festivos de 11 a 14h”. Sovint, com 
recorda un altre dels participants, 
Antoni Orihuela, es rebien visites 
de grups parroquials, com les Fi-
lles de Maria, per cantar nadales 
davant del pessebre.  

Visita de pessebres a domicili

El pessebre sempre ha estat un món d’il·lusions per als més petits durant el Nadal
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Sovint es rebien 
visites de grups 
parroquials per 
cantar nadales
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El Sant Joan va golejar el 10 de 
gener en el primer partit de l’any, 
que a més, va suposar el debut 
a la banqueta del nou tàndem 
d’entrenadors. Marcos Hermoso 
i Marc ‘Pitu’ Rodríguez van su·
mar una victòria clau contra el 
Sant Crist per 4 a 0 que allunya 
La Unió de la part mitja baixa de 
la taula.  L’àrbitre, però, va sus·
pendre el matx al minut 75 quan 
el Sant Crist que jugava amb vuit 
efectius es va quedar amb només 
sis per la suposada lesió de dos 
dels seus components. 
‘Pitu’ Rodríguez ha valorat 
la importància de la golejada. 
“L’equip ha tingut una actitud 

impecable, ha treballat molt 
bé la setmana i ha demostrat 
la seva motivació”, ha explicat. 
Per al tècnic’ l’important, ara, pas·
sa per superar a domicili el Sant 
Ignasi i encadenar dues victòries 
que permetin sumar sis punts 
vitals per allunyar·se de la zona 
de perill i evitar complicacions: 
“Estic convençut que sortirem 
d’aquest punt d’inflexió”, diu.

Derrota a Argentona. Un Sant Joan 
ple de baixes en defensa va enso·
pegar el 19 de desembre a Argen·
tona en el darrer partit de l’any. 
Verduzco va avançar La Unió, 
però a falta de dos minuts per al 
final, el rival va marcar el 3 a 2.

Lluís Maldonado | Redacció

FuTBOL. PRIMERA CATALANA

Esports
laveu.cat/esports

ELS ESCACS, EN JOC
La UE Montcada inicia una 
temporada marcada per la 
manca de patrocinadors

SEgONA VOLtA DE LA SALLE
El sènior masculí comença la 
segona part de la lliga empatant 
a casa contra el Sant Martí

pàg. 28 pàg. 28

La Unió torna a golejar en 
el debut dels nous tècnics
Marcos Hermoso i Marc ‘pitu’ Rodríguez substitueixen a l’entrenador destituït

Marcos Hermoso –de vermell– i ‘Pitu’ Rodríguez han agafat les regnes de l’equip
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El montcada domina a plaer el 
Banyoles en un altre partit clau 

La derrota el dia de Reis al camp 
del Santfeliuenc (2·1) va que·
dar només en una falsa alarma 
després de la plàcida victòria 
casa el 10 de gener contra el 
Banyoles per 3 a 0. Els gols de 
Charly, Peralta i Cuadras van 
arrodonir una gran matinal de 
futbol a l’estadi de la Ferreria 
que permet l’equip seguir res·
pirant amb més traquil·litat a la 

taula, amb 17 punts i a 4 del 
llocs de descens. En el comiat 
del 2009, el Montcada va em·
patar a zero a casa contra el lí·
der, el Vilafranca, en un partit 
que va dominar de principi a fi.

Resoldre l’efectivitat en atac.  La 
manca d’encert és un dels pro·
blemes que arrossega l’equip 
des de l’inici de temporada.  
En canvi, en defensa és un del 

grans blocs de la categoria. 
“Hem sabut mantenir la por-
teria a zero en 5 dels darrers 
sis partits de lliga, que només 
es va trencar amb els dos gols 
a Sant Feliu”, diu el tècnic Jau·
me Creixell. Un contratemps 
afegit ara és la lesió del defen·
sa central Francesc Cabra, que 
s’ha ressentit de la seva lesió al 
turmell –de la qual va ser ope·
rat a principi de temporada.

Lluís Maldonado | Redacció

Els verds han millorat en defensa mantenint la porteria a zero en cinc dels darrers sis partits

FuTBOL. PRIMERA CATALANA

sa
n

ti
 r

o
m

er
o

Norbert en una acció a la banda en el darrer partit de l’any contra el líder, el Vilafranca

 L’adéu a Berlinghieri

Arribar a final d’any amb no-
més 17 punts i a la zona mitja 
baixa de la Primera Territorial 
no era l’objectiu que es va fixar 
la directiva de la UE Sant Joan 
a l’inici de temporada, motiu pel 
qual la junta va destituir el 28 
de desembre l’entrenador Qui-
que Berlinghieri. La decisió va 
agafar per sopresa el tècnic i la 
plantilla. “Li estem molt agraïts 
però, malauradament, els resul-
tats no acompanyaven i el canvi 
d’entrenador era, potser, l’única 
opció”, va dir el president, José 
González Castilla | PA
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El partit que havia d’enfrontar 
el 9 de gener el Mausa i 
l’Empuriabrava al pavelló Mi·
quel Poblet es va haver d’ajornar 
després que el dia abans, a últi·
ma hora, el club empordanès 
demanés la suspensió a causa 
que la majoria de jugadors de 
la plantilla patien els símptomes 
de la Grip A. El partit es dispu·
tarà el 18 de gener (20.30h).
L’Empuriabrava, el desè classifi·

cat amb 12 punts, a tan sols una 
victòria dels homes de Juan An·
tonio Jaro, que és vuitè amb 15. 
La plantilla local no ha deixat 
d’entrenar aquest Nadal per 
tal de mantenir el bon joc i els 
bons resultats assolits en la recta 
final de l’any passat. Els mont·
cadencs han jugat dos partits 
amistosos: davant del Mataró, 
de Primera A, a domicili (2·3) i 
a casa contra el Sant Vicenç dels 
Horts (5·4), de Primera B.

L’Escola perd a Olot 5 a 2 i 
torna a ser a la cua del grup 
Les de Gerard Taulé han aconseguit un triomf i un empat en els dos darrers xocs

La darrera derrota de l’EF Mont·
cada al camp de la Canya (Olot)
per 5 a 2 ha situat l’equip cuer 
en el primer partit de l’any. El 
fred, el fang i el cop moral de la 
remuntada van enfonsar el bloc 
que entrena Gerard Taulé en el 
duel entre els dos equips que tan·
quen la classificació. “Hem tocat 
fons i ara només toca la reac-
ció, hem de fer els deures que 
no hem fet fins ara”, explica el 
tècnic. Encara queda una jorna·
da per completar la primera volta 
i els rivals directes en la lluita per 
la permanència han visitar el mu·
nicipal de Can Sant Joan. “Hem 
de fer valer el factor camp”, ar·
gumenta Taulé. L’equip juga els 
dos propers partits a casa contra 
la Roca i el Bellavista Milán.

Lluís Maldonado  | Redacció
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Les montcadenques van fallar a Olot en un partit que guanyaven a la mitja part per 1 a 2

FuTBOL FEMENí

BÀSquET. PRIMERA CATALANA

Un Valentine en excel·lent forma 
física apallissa la garriga a domicili

Les primeres paraules de 
l’entrenador Joan Cortés des·
prés de la gran victòria contra la 
Garriga (50·86) van ser per des·
tacar “el gran treball que ha fet 
el preparador físic” de l’equip, 
Ildefons Teruel, durant aquestes 
festes de Nadal. I és que una de 
les claus de l’escandalós triomf 
en el primer partit de l’any va 
ser, segons el tècnic, la superio·
ritat física. 
L’equip va córrer incessant du·
rant tot el partit, va defensar 

amb intensitat, va rebotejar bé 
sota els pals i va poder sumar 
l’encert anotador. Un còctel im·
parable que va saber combinar 
a la perfecció Albert Ortega que, 
amb 24 punts, va ser el màxim 
anotador del matx.

Estat de forma. Joan Cortés ha 
aprofitat el parèntesi nadalenc 
per reforçar el to físic de la plan·
tilla, aportar motivació i sumar 
nous objectius per al nou any. 
A falta encara d’algun partit per 
completar la primera volta, els 

montcadencs volen donar més 
de sí i escalar posicions a la taula 
per presentar la seva candidatu·
ra a les fases d’ascens al final de 
la temporada. 
El Montcada és sisè amb 8 
triomfs i 6 derrotes, un fet que 
demostra –en paraules del tècnic 
local, Joan Cortés– la igualtat 
que existeix en el grup. “Guan-
yes i estàs a dalt, però perds i 
et poses a baix, d’aquí a unes 
jornades ja es veurà amb més 
claredat quin lloc ocuparà 
cada equip”, ha dit Cortés.

Lluís Maldonado  | Redacció

La velocitat, la gran defensa i l’encert anotador culminen la primera victòria del 2010 

Albert Ortega va ser el màxim encistellador en la contundent victòria contra la Garriga
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Lluís Maldonado  | Redacció

FuTBOL SALA. PRIMERA NACIONAL B

L’equip confia mantenir en el nou any el bon joc i els resultats obtinguts a finals de 2009
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> primera derrota amb Serrano a la banqueta
El Santa Maria va deixar escapar al camp de l’Andalusia (5-2) tres 
punts en els primers set minuts del segon temps, en un partit que 
dominava al descans per 1 a 2. Un penal mal assenyalat va acabar 
descentrant els de Terra Nostra. Aquesta és la primera ensopegada 
des que Salva Serrano es va fer càrrec de l’equip a final de desem-
bre. “La derrota ens ha ensenyat que no podem perdre els papers”, 
raona el tècnic, qui ha lloat l’entrega de la plantilla. Serrano es mostra 
convençut de les possibilitat de l’equip: “Estic segur que, a poc a 
poc, anirem guanyat posicions a la classificació”, opina | LM

El Mausa ha guanyat els dos matxs amistos jugats al Nadal

La grip A obliga a suspendre 
el partit contra l’Empuriabrava

La JAm 
participa a la 
Sant Silvestre 
de Barcelona
La Joventut Atlètica Montcada 
va tancar el 2009 amb la par·
ticipació a la Sant Silvestre de 
Barcelona, de 10 quilòmetres. 
Ildefons Teruel va ser el primer 
montcadenc a travessar la meta. 
Va arribar el 334 d’un total de 
9.000 participants amb un temps 
de 37 minuts i 49 segons. El se·
gon local va ser Carlos Carrillo, 
que va ser el 368 de la general. 
De la JAM hi van prendre part 
una vintena de corredors | SA
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La Unió Escacs Montcada co·
mença una nova temporada amb 
l’objectiu de mantenir i, si pot, 
millorar els èxits de la campanya 
anterior. El 17 de gener, l’entitat 
disputarà la fase final de la Copa 
Catalana, que tindrà lloc a les 
instal·lacions del CE Foment de 
Barcelona. L’equip de Divisió 
d’Honor –format per Cuartas, 
Narciso i Luna– es va classificar 
en la setena posició de la fase 
territorial de Barcelona, que es 
va disputar el 10 de gener a les 
Cotxeres de Sants de Barcelona. 
“Hem passat a la final perquè 
la temporada passada vam ju-

gar el Campionat d’Espanya 
de la màxima categoria”, ha 

dit el president de la UE Mont·
cada, Jaume Izquierdo.

D’altra banda, el 23 de ge·
ner comença el Campionat de 
Catalunya per equips, on Mont·
cada competirà amb quatre 
equips. El conjunt A –vigent cam·
pió de Divisió d’Honor– lluitarà 
per revalidar el títol, tot i que ha 
patit algunes baixes importants 
per la falta de suport econòmic. 
Enguany, la UE Montcada no 
comptarà amb els grans mestres 
Laznicka, Markos, Del Río i Co·
mas. En el seu lloc, el club ha fit·
xat la gran promesa dels escacs 
estatals, el mestre internacional 
David Lariño, de 20 anys i cam·
pió d’Espanya de 2008. “Som 
conscients que hem perdut 
potencial, per això, el nostre 
objectiu és mantenir la catego-
ria i, si podem, estar entre els 
primers”, ha dit Izquierdo, qui 
ha remarcat que també volen as·
cendir els equips B de Preferent i 
els C i D, de Tercera.

ESCACS

El guió d’una bona primera 
part i una defallida general al 
segon temps s’està reptint mas·
sa sovint aquesta temporada. 
Els mateixos errors defensius 
de sempre van estar a punt de 
passar factura La Salle contra 
el Sant Martí Adrianenc en un 
partit que va acabar amb em·
pat a 33. 
Arrencar el nou any i la segona 
volta sumant punts, i sobretot, 
recuperant jugadors com Albert 
Maresma i Xavi Benítez omplen 
d’optismisme l’equip per afron·
tar la segona part de la compe·
tició amb més garanties. Una 
victòria, però, hauria estat clau, 
ja que el Sant Martí Adrianenc 
és un rival directe per lluitar per 
la permanència. 

La Salle aconsegueix un empat ‘in 
extremis’ a casa contra el Sant martí
Lluís Maldonado | Redacció

El conjunt de Dídac Delatorre recupera el gol average respecte als adrianencs, rivals directes

HANDBOL. LLIGA CATALANA
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> El femení engega la segona volta el 16 de gener
Sis victòries en set partits. La Salle ISTE està oferint un gran ren-
diment. En el darrer partit de la primera volta, disputat el 20 de 
desembre, es va desfer del cuer, el Santa Margarida de Montbui per 
11 gols a 20. La plantilla viu un excel·lent moment de joc, ja que és 
segona a una victòria del líder. El conjunt que entrena Esperanza 
Hoyos reprèn la segona volta el proper 16 de gener a la pista del 
Banyoles | LM

El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, ha pro·
gramat noves sortides per al 
primer trimestre del 2010. Pel 
que fa a les caminades, l’entitat 
reprèn el 6 de febrer les etapes 
de la Ruta del Císter. 
Els participants faran la quarta 
jornada entre Vallbona de les 
Monges i Rocafort de Queralt. 
El desplaçament es farà en au·
tocar. La sortida serà a les 7h de 
l’escola La Salle. Caldrà portar 
esmorzar i dinar de motxilla. 

Montcada camina. D’altra ban·
da, el 10 de gener es va fer la 
primera excursió del programa 
‘Montcada camina’, que es va 
estrenar amb una sortida fins a 
Reixac. La segona serà el 14 de 

febrer i consistirà en una passe·
jada per la zona de Santa Fe del 
Montseny. La sortida serà a les 
8.30h del col·legi La Salle. 

Esquí. El 30 de gener hi ha 
prevista una sortida al Pic de 
la Dona amb raquetes de neu. 
La sortida, de tot el dia, sortirà 
a les 7h de La Salle. El dinar 
i l’esmorzar és de motxilla. El 
20 de febrer hi haurà una altra 
excursió amb raquetes de neu 
al Taga. 
El Cim també està preparant la 
tradicional sortida per esquiar 
als Alps francesos coincidint 
amb les vacances de Setmana 
Santa. Enguany es farà a La 
Plagne, una de les estacions 
més importants d’aquest parat·
ge natural.

Sílvia Alquézar  | Redacció

MuNTANYISME I ESquí

L’entitat reprèn les caminades i les excursions per esquiar 

El Cim programa noves 
sortides per al nou any

Instantània d’una de les partides de la temporada anterior al pavelló Miquel Poblet

La crisi marca el debut de la 
temporada de la UE montcada
L’entitat ha hagut de renunciar a jugadors de nivell per manca de patrocinadors

Sílvia Alquézar | Redacció

Àlex Expósito va ser un dels jugadors destacats en l’empat contra el Sant Martí 
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primers èxits 
del club de ball 
Endansa al 2010
El club de ball esportiu Endansa 
ha aconseguit els primers èxits 
del 2010. La parella formada 
per Eva Nieto i Carles Cirera 
van ser primers a l’apartat de 
nacional del torneig Dancesport 
Cup Alcobendas (Madrid), dis·
putat els dies 9 i 10 de gener. 
D’altra banda, els montcadencs 
Neus Mestres i Itxasi Mediavi·
lla van ser cinquens en nacio·
nal. Pel que fa a la categoria 
internacional, Nieto·Cirera van 
ser onzens i Mestres·Mediavilla 
es van classificar a la dissetena 
posició. El club Endansa partici·
parà els dies 16 i 17 de gener al 
Campionat de Corbera de Llo·
bregat, on els montcadencs tam·
bé esperen treure bons resultats 
i pujar al pòdium | SA
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Sílvia Alquézar | Redacció

FuTBOL SALA. AE CAN CuIÀS

BÀSquET. Elvira-La Salle

El sènior A de l’Elvira·La 
Salle es troba a la quarta 
posició del Grup Cinquè 
del Campionat de Cata·
lunya amb 9 victòries i 3 
derrotes. Al primer matx 
de l’any, el conjunt local 
es va imposar al Sentme·
nat B per 56·58 i, al darrer 
partit del 2009, va vèncer 
el Martorelles per 65·52. 

D’altra banda, el sènior B 
masculí, al novè lloc del 
Grup Quart, ha començat 
l’any amb una derrota con·
tra el Cabrera B per 49·64, 
mentre que a l’última jor·
nada de l’any passat va 
superar el Ronçana B per 
48 a 58. Pel que fa al sènior 
femení, l’Elvira va perdre 
contra el Boet Mataró per 
39 a 50.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El mausa B segueix el primer
El FS Mausa B –a la foto– es troba ferm a la primera posi-
ció del Grup Sisè de Tercera Divisió amb 24 punts. Els lo-
cals van superar l’Almendra per 1-4 i van guanyar el Sant 
Joan Club B per 4-1. D’altra banda, l’EF Montcada va 
aconseguir una victòria important a la pista del Palauenc, 
el quart del Grup Segon de Segona, per 3-4. Abans de 
Nadal, va empatar a 6 contra el Sansur, a domicili | SA

L’equip sènior A de l’AE 
Can Cuiàs ha iniciat el 
2010 amb un treballat tri·
omf contra la Sínia per 7·3. 
La primera part va ser molt 
igualada. Els montcadencs 
es van avançar primer, però 
abans del descans el rival va 
neutralitzar l’avantatge. A la 
represa, la Sínia va marcar 
el tercer, però uns canvis en 
defensa van donar un gir 
al partit en favor del Can 
Cuiàs que, amb una men·
talitat més guanyadora, va 
establir en l’electrònic un 
clar 7·3. “La bona defensa 
i els contraatacs han es-

tat decisius en el triomf”, 
ha dit l’entrenador, Matías 
Ruiz, qui demana al 2010 
no cometre els mateixos 
errors per poder estar a la 
zona tranquil·la de la taula 
del Grup Quart de Primera 
Divisió. Els autors dels gols 
locals van ser Ivan (3), Eric 
(2), José Mari i Rafa.
D’altra banda, el Can Cuiàs 
B va empatar a dos a la pista 
del Canyamars a la primera 
jornada de l’any. Els locals 
van remuntar un 2·0 i, fins i 
tot, es podrien haver endut 
els tres punts “perquè van 
jugar amb serietat”, ha in·
dicat Ruiz.

Una jugada del derbi montcadenc entre l’Elvira i el Can Sant Joan 

L’equip supera el Sentmenat B per 56 a 58

La defensa i els contraatacs, claus de la victòria

L’Elvira A masculí és 
quart amb 9 triomfs 

El sènior A venç la Sínia 
per 7-3 a la segona part

> partit amistòs del B. montseny
El B. Montseny-CEB Can Sant Joan ha aprofitat el primer cap 
de setmana després de Nadal –que tenia jornada de descans 
a la lliga– per no perdre el ritme de competició i disputar un 
matx amistós contra l’IPSE, a qui va guanyar per 57 a 52 
en un duel molt igualat amb pròrroga inclosa. Pel que fa a 
la competició oficial, l’equip de Can Sant Joan va vèncer el 
Bora Bora-Santa Perpètua B per 70-75 en el darrer partit 
del 2009. Els montcadencs es troben a la setena posició del 
Grup Cinquè del Campionat de Catalunya amb 7 victòries i 4 
derrotes. En el primer enfrontament del 2010, el B. Montseny 
es desplaçarà a la pista del Regina Carmelí, un rival directe 
a la taula | SA

L’Elvira A és quart amb 9 victòries i 3 derrotes
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> La Salle B supera el Ripollet, el cuer
El sènior B de La Salle va acomiadar el 2009 amb una vic-
tòria a casa davant el Ripollet, el cuer del Grup Sisè de Ter-
cera Catalana d’handbol, per 29-26. Els montcadencs ocu-
pen l’antepenúltima posició amb 4 punts en set jornades. El 
primer matx del nou any serà el pròxim 17 de gener contra 
l’Associació Esportiva Aula, penúltim amb 2 punts. La plantilla 
vol aprofitar aquest matx per aconseguir una victòria davant 
d’un rival que també lluita per sortir de les darreres posicions 
de la taula  | SA
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L’Institut Municipal d’Es·
ports i Lleure (IME) ha 
iniciat el 2010 amb dues 
noves propostes sobre la 
taula. A partir d’aquest 
mes, l’IME programa clas·
ses de tai·txí, ioga i pilates 
al pavelló Miquel Poblet. 
Les sessions es faran els 
dimarts i dijous al gimnàs 
de l’equipament esportiu 
del Pla d’en Coll entre les 
18 i les 21h. El preu és de 
50 euros al trimestre i es 
podran escollir dues hores 
a la setmana de l’especiali·
tat que es vulgui. 
Les persones que són 
abonades al complex es·
portiu de la Zona Centre 
i paguen anunalment tin·
dran un preu especial de 
50 euros. Les inscripcions 
es poden fer a les oficines 
de l’IME, situades a Mont·
cada Aqua, al número 32 
del carrer Tarragona, de 

dilluns a divendres de, 9 a 
13h, i de dilluns a dijous, 
de 17 a 19h.

Nou curs. L’IME i l’Assem·
blea Local de Creu Roja 
de Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada organitzen en·
tre el 18 de gener i el 3 de 
febrer un curs d’atenció sa·
nitària immediata adreçat 

a qualsevol persona vincu·
lada amb el Consell Espor·
tiu del Vallès Occidental 
Sud. Les classes es faran a 
la Casa de la Vila en ho·
rari de 18 a 21h. L’objectiu 
del curs és dotar de les 
eines bàsiques als primers 
actuants en situacions 
d’emergència o de proble·
mes de salut per donar una 

resposta eficaç que permeti 
mantenir el pacient en les 
millors condicions vitals 
possibles fins que arribi 
el personal amb conei·
xements més elevats. Els 
inscrits rebran un diploma 
acreditatiu emès per Creu 
Roja. El preu del curs és de 
5 euros i les inscripcions es 
poden fer a l’IME. 

NOVES PROPOSTES 

A partir d’aquest mes de gener, també hi haurà classes de pilates dimarts i dijous al gimnàs del pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior B obté un triomf molt 
trellabat amb l’Esplugues B

L’equip júnior B del Va·
lentine ha aconseguit 
una victòria important 
en la primera jornada del 
2010, després de superar 
l’Esplugues B per 68 a 50. 
El matx va ser molt igua·
lat fins als darrers minuts 
quan la balança es va de·
cantar cap al cantó local 
gràcies al millor percen·

tatge ofensiu. El tècnic re·
coneix que la plantilla va 
jugar bastant bé. “Es va 
fer un bon treball davant 
un rival que a la taula 
estava com nosaltres”, 
ha indicat l’entrenador, 
Luis Marín, qui s’ha mos·
trat satisfet del rendiment 
del grup des de principi 
de temporada. “Són nois 
molt seriosos amb un 

gran capital humà”, ha 
dit Marín, qui ha comen·
tat que l’objectiu d’aquesta 
temporada és preparar el 
màxim nombre de juga·
dors perquè la temporada 
vinent pugui estar amb 
el júnior A de Preferent. 
El júnior B es troba a la 
setena posició del Grup 
Primer del Nivell B amb 8 
victòries i 5 derrotes.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt sots·21 femení 
de l’AE Elvira·La Salle ha 
començat el 2010 amb bon 
peu. L’equip montcadenc 
es va imposar al Montgat 
per 57·42 en un matx força 
emocionant davant un ri·
val directe a la classificació 
del Grup Primer del Ni·
vell A del Campionat de 
Catalunya de la categoria. 
Després de la dotzena jor·
nada, el sots·21 de l’Elvira 
es troba a la cinquena po·
sició amb 6 victòries i 3 
derrotes, empatat amb el 
Vilassar de Mar, el pròxim 
desplaçament del conjunt 
local el 17 de gener.

Altres resultats. El con·
junt sots·21 masculí B de 
l’Elvira també ha debutat 
al 2010 amb un triomf im·
portant, ja que es va impo·
sar davant del Can Parella·
da, el segon classificat, per 

65 a 54. Els montcadencs 
es troben a la vuitena po·
sició del Grup Quart del 
Campionat de Catalunya 
Nivell B amb 5 victòries i 
6 derrotes.

El sots-21 femení 
s’imposa al montgat

AE ELVIRA-LA SALLE

Sílvia Alquézar  | Redacció
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L’ImE programa tai-txí, ioga i 
pilates al pavelló miquel poblet
La Regidoria d’Esports i creu Roja organitzen al gener un curs d’atenció sanitària immediata 

> El preinfantil femení debuta a la 
segona fase amb una derrota
L’equip preinfantil femení del Club Escola de Bàsquet Can Sant 
Joan, que juga amb el nom de CEIP Viver, ha debutat a la se-
gona fase amb una derrota contra els Escolapis de Sarrià per 
24-36. Les montcadenques estan enquadrades al Grup Segon 
de Regular Nivell C del Campionat de Catalunya. El preinfantil 
femení va ser l’únic equip del planter de l’entitat que va jugar 
en aquesta primera jornada del 2010. El matx del cadet es va 
suspendre, mentre que el sots-25 tenia descans | SA
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El sots-21 va vèncer el Montgat
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El júnior B és setè del Nivell B
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BÀSquET. CB MONTCADA

L’equip de Luis Marín va superar el rival per 68 a 50 gràcies a l’encert final

El complex esportiu Mont·
cada Aqua acollirà el 16 de 
gener la primera jornada 
del Campionat Comarcal 
de natació, organitzat pel 
Consell Esportiu del Va·
llès Occidental Sud con·
juntament amb els muni·
cipis que en formen part, 
com és el cas de Montcada 
i Reixac. La competició, 
que començarà a les 10h, 
s’adreça a nedadors de les 
categories de prebenjamí a 
cadet. Durant el campio·
nat, els participants hau·
ran de nedar tots els estils 

–lliure, esquena, braça i 
papallona– i també faran 
una prova de relleus. 

Altres proves. El Campio·
nat Comarcal inclou tres 
jornades més: a Ripollet 
(13 de febrer), a Cer·
danyo la (6 de març) i a 
Badia (27 de març). La fi·
nal d’enguany es disputarà 
al complex esportiu mu·
nicipal de Can Llobet, a 
Barberà, el 17 d’abril. Per 
participar a la final, cada 
nedador haurà d’haver 
participat com a mínim en 
3 de les 4 jornades.

montcada Aqua acull 
la primera jornada

CAMPIONAT COMARCAL

Sílvia Alquézar  | Redacció

La piscina Montcada Aqua, durant la jornada comarcal de l’any passat
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La competició tindrà lloc el dia 16 de gener al matí
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FuTBOL. EF MONTCADA

El prebenjamí A es manté líder 
invicte amb bon joc i molts gols

L’equip prebenjamí A de 
l’EF Montcada està impara·
ble al primer lloc del Grup 
17 de la lliga de la seva ca·
tegoria. Els montcadencs 
són líders amb cap derro·
ta i només un empat amb 
31 punts, 87 gols a favor i 
només 22 en contra. En el 
primer matx del 2010, el 
conjunt que dirigeix An·
drés Arjona va aconseguir 
una treballada victòria per 
5·3 davant les Franqueses. 
“És el partit que més 
ens ha costat guanyar”, 
va dir l’entrenador, qui 
s’ha mostrat molt satisfet 
amb el grup de 12 juga·
dors d’entre 7 i 8 anys que 
alliçona des del setembre. 

“Estic boig per ells, tenen 
molta qualitat, juguen 
bé i no fan gaire entre-
meliadures”, explica Ar·
jona. L’objectiu d’aquesta 
temporada és aprendre i 
divertir·se. 

FuTBOL SALA. FS MAuSA MONTCADA

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A es consolida a 
dalt malgrat la joventut 

L’equip cadet de l’AE Can 
Cuiàs va perdre contra el 
Jesús María per un con·
tundent 1·10 en el primer 
matx del 2010. Els mont·
cadencs ocupen l’última 
posició del Grup Primer 
de Segona Divisió amb 
cap punt en 10 jornades. 
Al darrer matx disputat 
l’any passat, el conjunt lo·
cal va caure derrotat con·
tra el Manent Santa Colo·
ma per 7·3. D’altra banda, 
el benjamí i prebenjamí 
del club jugaran el primer 
partit del nou any el 16 de 
gener | SA

El cadet del 
Can Cuiàs 
perd amb el 
Jesús maria

FuTBOL SALA

L’equip infantil A de  l’FS 
Mausa Montcada es tro·
ba a la quarta posició de 
Divisió d’Honor després 
de guanyar el Ràpid San·
ta Coloma per 5·0 en el 
primer matx del 2010. Els 
montcadencs van sortir 
freds a la pista i van en·
caixar un 0·2 que van 
remuntar als primers mi·
nuts de la segona part. A 
partir d’aquí, el domini va 
ser del conjunt local, que 
va controlar la situació 
fins al final del matx am·

pliant el marcador amb 
dos gols més. A la jorna·
da anterior, disputada al 
2009, el Mausa va supe·
rar l’Escola Pia per 4·7.

Valoracions. L’entrenador, 
Juan Carlos Navarro, s’ha 
mostrat content per la 
trajectòria de l’equip, que 
està aconseguint bons 
resultats. El bloc està for·
mat majoritàriament per 
jugadors infantils de pri·
mer any. “L’objectiu de 
la temporada era man-
tenir la categoria per-

què són nois joves, però 
estan responent molt 
bé”, ha dit el tècnic, qui 
ha rematcat que la plan·
tilla s’imposa per qualitat 
als rivals que són supe·
riors físicament a causa 
de l’edat. El club vol que 
l’infantil A es consolidi 
aquesta campanya com a 
grup per poder aspirar la 
temporada vinent als pri·
mers llocs de la taula. El 
Mausa s’enfronta a rivals 
de gran renom com el Ba·
rça, el Martorell i el Santa 
Coloma, entre d’altres.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip infantil de La Salle 
segueix ferm al capdavant 
de la classificació de Prime·
ra Catalana amb 18 punts 
i una victòria important a 
l’última jornada del 2009 a 
la pista del Sant Quirze per 
30 a 34. La primera part va 
ser molt igualada (16·16), 
però a la represa la dinàmi·
ca va canviar gràcies a un 
canvi d’actitud de la plan·
tilla i unes variacions en el 
sistema defensiu que van 
permetre recuperar pilotes 
per marxar en el marcador 
gràcies a contraatacs letals. 
El màxim golejador local 
va ser Javier Vallecillos, 
amb 11 tants.

Altres resultats. L’equip 
juvenil de La Salle també 
va acabar l’any passat amb 
un triomf a la pista de les 
Franqueses per 26 a 28. Va 
ser un partit igualat, on els 
montcadencs van manar 
sempre en l’electrònic a 
excepció de l’empat a 20 a 
manca de 15 minuts per al 
final.
D’altra banda, el conjunt 
cadet va caure derrotat 
contra el Sarrià a casa per 
28 a 33 i l’equip infantil 
femení va perdre en la 
seva visita a la pista del 
Sant Quirze per 23 a 16. 
Aquests dos partits també 
corresponien a la darrera 
jornada del 2009.

L’infantil obté a Sant 
Quirze un gran triomf

HANDBOL. CH LA SALLE

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil de La Salle encara no ha perdut cap partit
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> L’EF juvenil venç el Vilanova (4-2)
L’equip juvenil de l’EF Montcada –a la foto– ha començat 
el 2010 amb un triomf contra el Vilanova del Vallès per 
4-2, una victòria important per remuntar posicions a la 
taula del Grup 25 de Segona Divisió, on es troba a la zona 
mitjana. Durant el parèntesi nadalenc, el conjunt local ha 
fitxat el migcampista Adrià Montes i ha recuperat el da-
vanter Baena, lesionat des de feia mes i mig. En el capítol 
de baixes, el central Meroño ha deixat el club perquè 
s’ha traslladat a viure a Mataró. D’altra banda, el juvenil 
del CD Montcada segueix líder del Grup 24 de Segona 
Divisió tot i empatar a 3 contra el Lourdes de Mollet a la 
primera jornada del 2010 | SA
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El cadet segueix sense guanyar
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Els montcadencs, dirigits per andrés arjona, van guanyar les Franqueses per 5-3 al primer matx de l’any

El prebenjamí A és primer, imbatut
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L’equip infantil del Mausa va guanyar el Ràpid Santa Coloma per 5-0

> Èxit del curs de tecnificació
El curs de tecnificació que l’EF Montcada va organitzar 
els dies 28, 29 i 30 de desembre va ser tot un èxit. Les 
classes, teòriques i pràctiques, es van fer a l’estadi mu-
nicipal de la Ferreria i s’adreçaven als jugadors des de 
prebenjamí fins a cadet | SA
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Olga Iranzo
Reportera humanista. Explicar històries a partir de les imatges de la realitat és l’objectiu 
d’aquesta jove montcadenca de 31 anys per a la qual la fotografia té, sobretot, un valor docu-
mental i humanista. Tot i haver estudiat Ciències Empresarials, Olga Iranzo té molt clar que vol 
dedicar-se a reflectir el món a través de la càmara. Actualment està fent un curs de fotoreportatge 
a la prestigiosa Escola GrisArt gràcies a una beca que reconeix les seves aptituds. L’any passat va 
exposar una mostra dels seus treballs al Kursaal i enguany ha fet un magnífic reportatge sobre els 
malalts d’Esclerosi Lateral Amiotròfica, que s’ha exposat a l’Hospital de Bellvitge, i un altre sobre els 
indígenes de Guatemala. El seu pròxim projecte és retratar la conflictiva relació entre el seu barri, 
Can Sant Joan, i la fàbrica de ciment.

“El fotògraf ha de seguir 
la tàctica del camaleó”

Quan descobreixes que vols dedicar-
te a la fotografia professionalment?
Ja des de ben petita em cridava 
l’atenció fer i mirar fotografies. Jugava 
amb les càmeres que em regalava el 
meu pare. Recordo una de les prime-
res fotografies que em va causar més 
impacte, la de Nic Ut, on es mostrava 
una nena nua fugint després d´un 
atac del soldats nordamericans amb 
napalm al Vietnam. Aquella imatge, 
que va aconseguir canviar la per-
cepció mundial del conflicte, em va 
commoure profundament. Els amics 
també em van animar a dedicar-me 
a la fotografia arran de les fotos que 
vaig fer en un viatge a l’Índia. Els hi 
vaig fer cas i encara continuo estu-
diant.
Quin tipus de fotografia t’atrau? 
La que més m’interessa és la docu-
mental, la que et permet apropar-te 
a realitats que desconeixes i narrar  
històries, terribles o belles, que 
t´emocionen i et fan reflexionar. La 

fotografia és una resposta i una pre-
gunta alhora.
Recentment has dut a terme un tre-
ball documental per a la Fundació 
Quetzal a Guatemala. Com va ser 
l’experiència? 
Vaig estar a San Juan de la Laguna, 
poble on viuen (o sobreviuen) els 
tzutujiles, comunitat índigena que 
va patir el genocidi del 1983 i que 
és marginada per la política oficial, 
amb problemes de subsistència, de-
rivats  del canvi climàtic, la violència i 
l’alcoholisme. Malgrat totes les dificul-
tats, penso que les seves vides tenen 
més sentit que molta gent d’aquí que 
viu envoltada de béns materials però 
amb existències totalment buides. 
També has fet un reportatge sobre 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Aquest va ser el meu primer reportat-
ge i el vaig fer arran de la mort d’un 
familiar llunyà i veí de Can Sant Joan, 
Ramón Fernández. Durant mig any 
vaig plasmar el dia a dia de cinc per-

sones afectades per aquesta malaltia 
degenerativa que merma les facultats 
físiques però no les mentals. Això fa 
que tinguin una gran vida interior i 
una sensibilitat a flor de pell que els 
porta a gaudir de les petites coses de 
la vida. He posat tot el material a dis-
posició de la Fundació ELA i tinc la 
intenció de continuar treballant-hi.

On està el límit entre la foto docu-
mental i la foto escabrosa?
El fotògraf ha d’evitar caure en les 
imatges morboses i ha de mostrar la 
realitat des del respecte i la conside-
ració de l’altre. No pots arribar a un 
lloc i començar a fer fotos a tort i a 

dret sense interaccionar primer amb 
els protagonistes. Moltes vegades has 
de deixar la càmara de banda i dedi-
car-te a escoltar. Has d’aconseguir 
formar part de l’escena. Hi has de ser 
però no t’has de fer notar. És la tàcti-
ca del camaleó.
Com són les teves fotos? Què bus-
quen?
No podria definir-les. Això ho ha de 
fer qui les mira. Busquen plasmar allò 
que em crida l’atenció des de la meva 
manera de mirar. Com diu Lewis 
Hine, “vull contar les coses que han 
de ser canviades o imitades”. Hine i 
autors com Cristina García Rodero, 
Eugene Richards, Robert Frank i Eu-
gene Smith són el tipus de fotògrafs 
que m’interessen.
Quines fotos faries si haguessis 
d’explicar el teu barri a algú que no 
hi ha estat mai?
Faria retrats de la gent que hi viu, 
des dels veïns de tota la vida, fins als 
nouvinguts. Intentaria reflectir l’esperit 

“bifurca”, un barri amb gent combati-
va i gran quantitat de personatges pe-
culiars, alguns entranyables i d’altres 
que ratllen el surrealisme.
Quin és el teu proper projecte foto-
gràfic?  
Vull fer un reportatge sobre l’activitat 
de Lafarge i la seva possible relació 
amb les malalties respiratòries que 
hi ha a Montcada. Crec que en al-
gun lloc haurien de fer constar que 
“el cemento perjudica gravemente la 
salut”. Can Sant Joan és com Spring-
field, el barri de la família Simpson, 
però, en lloc de central nuclear tenim 
la cimentera. 
T’agrada viure a Can Sant Joan?
A pesar d’haver de conviure amb la 
fàbrica i que cada vegada estigui més 
brut i sigui més insegur, m’agrada 
viure en aquest barri perquè enca-
ra es respira aire de poble –això sí, 
contaminat! – i certa tranquil·litat i, si 
vols, més moviment, tens Barcelona 
molt a prop.

“Intento evitar caure 
en imatges morboses 
i mostrar la realitat 
des del respecte i la 
consideració”

Fotògrafa

A títol personal
LAURA gRAU
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