
> Notícies: Foment adjudica la redacció del nou projecte de soterrament de la línia de Portbou. PÀG. 7

L’inici d’obres a la zona 21 
de Terra Nostra a càrrec 
d’ Hercesa motiva les crítiques 
d’ICV-EUiA al govern. PÀG. 4

SANTI ROMERO

Homenatge a 
l’exregidora Zebina 
Lacalle. PÀG.  14

núm. 309
2a quinzena octubre 2007
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publicació gratuïta

El centre lúdic i de serveis El 
Punt, situat al barri de Mas 
Rampinyo, es va inaugurar 
ofi cialment el primer cap de 
setmana d’octubre, tot i que en-
cara manca per acabar el parc 
públic que l’envolta i l’hotel que, 
previsiblement, obrirà les seves 
portes abans de fi nal d’any. Les 
empreses propietàries de la 
instal·lació, Riera i Secem, van 
oferir un seguit d’activitats per 
als centenars de persones que 
van passar pel centre durant el 
cap setmana.

El Centre lúdic 
i de serveis, 
inaugurat 
ofi cialment 

Activitats infantils a El Punt l AGÈNCIA

> Societat: Els centres sanitaris del municipi inicien la campanya de vacunació contra la grip. PÀG. 16

Societat

Can Tauler celebrarà els 
seus cinc anys amb un 
concert al camp de futbol 
de la Font Freda.  PÀG. 19

ARXIU: PILAR ABIÁN

PÀG. 15

Membres del club, amb les tres copes que acrediten la bona temporada feta l  SANTI ROMERO

PUBLICITAT

Els Mossos constaten que el nombre 
de delictes al municipi s’ha reduït 
L’1 de novembre farà un any que va obrir les seves portes la Comissaria de la policia autonòmica. PÀG. 3

PÀG. 28

La Unió Escacs Montcada ha 
aconseguit el triplet de títols, 
amb l’obtenció del Campionat 
de Catalunya per equips de par-
tides ràpides, que se suma als 
triomfs obtinguts al torneig cata-
là per conjunts de Divisió d’Ho-
nor i la Copa Catalana. Aquesta 
ha estat la campanya més exis-
tosa del club montcadenc, ja 
que ha guanyat els tres trofeus 
més importants en joc.

L’Espingari celebra la data amb el seu públic 
PÀG. 23

Triplet de 
l’UE Montcada 
en una gran 
temporada

PILAR ABIÁN

>25è ANIVERSARI
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MOSSOS D’ESQUADRA

El primer any del desplegament s’ha centrat en 
la proximitat i el contacte directe amb els veïns
Els responsables de la Comissaria local asseguren que el nivell de delinqüència al municipi està disminuint de manera progressiva en els últims mesos

Els Mossos d’Esquadra ja for-
men part del dia a dia de Mont-
cada quan just el pròxim 1 de 
novembre farà un any que van 
assumir la seguretat ciutadana 
en tota la comarca, competència 
que fi ns al moment ostentava la 
Policia Nacional. “Sembla que 
haguéssiu estat aquí tota la 
vida, em va dir l’alcalde quan 
portàvem només uns mesos de 
treball”, ha explicat el sotsins-
pector de la Comissaria local, 
Antoni Gómez Murillo. Aquesta 
impressió es deu a què, durant 
el primer any del desplegament, 
els responsables de la Comissa-
ria –situada a Pla d’en Coll– han 
dedicat els seus esforços a la 
proximitat, a parlar i donar-se a 
conèixer a les associacions, enti-
tats, comerciants i els veïns, tot 
plegat, amb l’objectiu “d’estar al 
servei del ciutadà”, ha destacat 
el sotsinspector.

Inquietuds ciutadanes. El contac-
te directe ha permès als Mossos 
esbrinar quines són les prin-
cipals inquieduds ciutadanes. 
“Evidentment, a la gent li pre-
ocupa la delinqüència a gran 
escala, però també està molt 
amoïnada per l’incivisme. Els 
ciutadans volen viure i treba-
llar tranquils i que s’eradiquin 
comportaments d’una minoria 
que fan molt de mal a la res-
ta”, ha indicat Gómez Murillo. 
Per dur a terme la campanya de 

proximitat i altres iniciatives, els 
agents treballen colze a colze amb 
la Policia Local. “La coordinació 
amb els agents locals ha estat 
fonamental”, indica el cap lo-
cal dels Mossos, una opinió que 
comparteix  l’inspector en cap de 
la Policia Local, Antonio Franco, 
qui destaca la “gran entesa” que 
tots dos cossos han assolit du-
rant aquest primer any de treball 
en comú. “Amb les patrulles 
conjuntes hem aconseguit dis-
suadir molts delinqüents”, ha 
subratllat Franco. Des del març 
passat, els dos cossos duen a ter-
me el programa Albatros, en què 
un agent local i un autonòmic, a 
les tardes, visiten tots els barris 
per parlar amb els ciutadans i 
conèixer els problemes amb què 
es troben els veïns.

Nivells de delinqüència. El res-
ponsable local dels Mossos as-
segura que Montcada té l’índex 
de deliqüència més baix en com-
paració a poblacions del voltant 
com Ripollet, Cerdanyola, Bar-
berà o Santa Coloma. “Hem 
detectat que des de l’1 de nov-
embre, el mapa delinqüencial 
tendeix a la baixa”, explica Gó-
mez Murillo. Les dades del cos 
diuen que del primer al segon 
trimestre del 2007, els delictes 
s’han reduït en un 9%, passant 
de 331 als primers tres mesos, a 
295 d’abril a juny. Els Mossos 
destaquen que s’estan reduint els 
grans delictes, però que han pu-
jat les faltes i els petits furts, com 
robatoris de carteres i de telèfons 
mòbils, especialment els dies de 
mercat setmanal. Gómez Mu-
rillo assegura que s’han reduït 
en gran mesura els robatoris a 
l’interior de vehicles –que havien 
augmentat abans de l’estiu– i de 
domicilis.

Dos Mossos d’Esquadra de la Comissaria local atenen un veí al carrer Major mentre desenvolupen el servei de proximitat | SILVIA DÍAZ

l’entrevista

“Ara que ja ens coneixen, els ciutadans ens exigiran molt més”

Com ha viscut aquest darrer any?
Ha passat molt ràpid. Hem fet mol-
ta feina per donar-nos a conèixer, 
i hem tingut molt bons resultats. 
La gent diu que ens passegem per 
tot arreu, però també és cert que, 
quan necessita els Mossos, els vol 
el més aviat possible. I això t’ho 
permet la proximitat. 
Quin balanç fa del treball conjunt 
amb la Policia Local?
Les dades de què disposem diuen 
que han baixat els nivells de de-
linqüència al municipi. Per assolir 

aquesta fi ta, el treball conjunt amb 
la Policia Local ha estat fonamen-
tal. Sense la seva col·laboració, els 
resultats no haguessin estat els ma-
teixos.  
Què creu que ha provocat la re-
ducció del nivell de delinqüència? 
El principal motiu és la presència 
constant de la policia al carrer, que 
dissuadeix els delinqüents de co-
metre actes.  
Quins són els delictes més co-
muns a Montcada?
No podem generalitzar, perquè 
cada mes tenim resultats diferents. 
Abans de l’estiu vam patir robato-
ris a l’interior de vehicles i darrera-
ment, en alguns a domicilis, espe-
cialment a barris de cases aïllades. 
Però aquests fets són puntuals, uns 

mesos podem tenir-los i al següent 
no es produeix cap incident similar. 
No obstant, per tenir una compara-
tiva ofi cial haurem d’esperar al pri-
mer trimestre de l’any vinent, quan 
tindrem dades de tots els mesos.
Montcada és un municipi segur?
Més que altres dels voltants, mal-
grat ser una població complicada, 
amb molts barris i polígons indus-
trials. El futur creixement de Mas 
Duran ens benefi ciarà perquè tin-
drem més agents. La nostra xifra 
d’efectius s’estableix en funció del 
nombre d’habitants.
I a partir d’ara?
El primer any és fàcil perquè la gent 
et mira amb curiositat. Ara ja for-
mem part del teixit del municipi i la 
gent ens exigirà molt més | SD

Els Mossos diuen 
que, a Montcada, els 
grans delictes s’estan 
reduint, però que s’ha 
d’anar amb compte 
amb els petits furts

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

<<

Antoni Gómez 
Murillo
sotsinspector 
de  Montcada
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La zona 21 de Terra Nostra con-
tinua generant polèmica. El grup 
municipal d’ICV-EUiA ha criti-
cat obertament que l’Ajuntament 
hagi donat permís a la constructo-
ra Hercesa per iniciar la construc-
ció de sis blocs de pisos –l’últim 
que s’edifi carà comptarà amb 
part d’habitatges protegits– a la 
zona 21 de Terra Nostra, con-
cretament el sector d’actuació 
número 1, ocupat per un pinar. 
A causa dels treballs, ha estat 
talada bona part dels pins que 
ocupaven el sector. 
Per al govern municipal, les crí-
tiques de l’oposició no són jus-
tifi cades. Segons ha explicat el 
president de l’Àrea Política Ter-
ritorial i regidor d’Urbanisme, 
Jordi Climent (PSC), Hercesa ha 
seguit la tramitació corresponent 
i els veïns han estat informats al 
respecte.

Zones defi nides. El procés per 
regularitzar la zona 21 –entre la 
N-150 i l’autopista C-58– es va 
iniciar a principi de la dècada 
dels 90 amb l’objectiu de dotar 
el sector dels serveis municipals 
de què disposa qualsevol zona 
urbanitzada i d’anul·lar la pro-
hibició d’edifi car que impedeix 
els veïns fer obres legals en el 
sector, tant de nova construcció 
com de reforma dels habitatges 
existents. L’any 2004 es va fer la 
modifi cació del Pla General Me-

tropolità (PGM) que va determi-
nar com quedaven defi nides les 
cinc zones d’actuació, cadascuna 
de les quals s’ha de desenvolupar 
per separat. La que presenta més 
confl icte és la número 2 perquè hi 
ha més d’un centenar de propie-
taris i no tots estan d’acord amb 
els costos que hauran de pagar, 
segons els projectes d’urbanitza-
ció i de reparcel·lació que ha fet 
l’Ajuntament. 
A la zona d’actuació número 1, 
en ser d’un únic propietari –la 
constructora Hercesa– s’han fet 
les tramitacions oportunes per 
poder començar les obres dels 
sis blocs de pisos projectats, 

fet que ha motivat les crítiques 
de l’oposició. “El govern no 
hauria d’haver donat permís 
d’obres sense parlar-ho amb 
la resta de forces polítiques 
i amb els veïns, tal i com va 
prometre durant la campanya 
electoral”, ha dit el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. Gon-
zález, qui també ha lamentat la 
tala de pins que la promotora ha 
fet en el solar. Per la seva banda, 
el regidor d’Urbanisme ha recor-
dat que “la llei determina que 
cada unitat d’actuació s’ha 
de desenvolupar per separat i 
Hercesa ha seguit la tramitació 
correctament; a més, els repre-

sentants dels veïns de la zona 
d’actuació número 2 han estat 
informats personalment sobre 
l’inici d’obres”.
Quant als pins que la construc-
tora Hercesa ha hagut de talar 
per alliberar els terrenys on es 
construiran els sis blocs de pisos, 
Climent ha indicat que l’arbrat 
serà reposat una vegada s’hagi ur-
banitzat el sector. L’edil també ha 
afegit que les negociacions amb 
els veïns de la unitat d’actuació 
número 2 seguiran endavant amb 
l’objectiu d’intentar el màxim de 
consens i d’abaratir els costos que 
cada propietari haurà de pagar 
per a la urbanització del sector.

URBANITZACIÓ ZONA 21

Comença la construcció de sis blocs 
de pisos a la zona d’actuació número 1
ICV-EUiA critica el govern per manca d’informació mentre el regidor d’Urbanisme afi rma haver avisat els representants veïnals

En aquests terrenys, on s’ha fet la tala de pins, es construiran els sis blocs de pisos, propietat de la constructora Hercesa |  SANTI ROMERO

Entrevista amb el 
president de l’Àrea 
Econòmica. PÀG. 6

150.000 euros per 
condicionar la Casa 
Larratea. PÀG. 8

>Notícies

Pilar Abián | Redacció

Treballadors del polígon de la Fe-
rreria i veïns de Terra Nostra han 
recollit més de 750 signatures con-
tra una antena de telefonia de la 
companyia France Telecom Espa-
ña, al solar de l’empresa Gros Mer-
cat. Els promotors de la iniciativa 
consideren que l’antena pot com-
portar riscos per a la salut. “Les 
autoritats sanitàries adverteixen 
que parlar per telèfon mòbil 
o viure o treballar prop de les 
antenes de repetició pot ser 
perjudicial”, ha explicat Mercè 
Barreiro, una de les treballadores 
del polígon que, juntament amb 
la seva empresa, Creaciones Ló-
pez Llauder, ha recollit signatures 
contra l’antena. Barreiro considera 
que aquests tipus d’instal·lacions 
s’han de col·locar en espais on no 
representin cap molèstia per a les 
persones. 

Explicació municipal. Segons  ha 
comunicat el president de l’Àrea 
Política Territorial i regidor d’Ur-
banisme, Jordi Climent (PSC), 
el permís sol·licitat per France 
Telecom “no té a veure amb la 
instal·lació d’una nova ante-
na, com creuen els veïns, sinó 
amb l’adequació de la que ja 
hi ha ubicada a la vigent le-
gislació mediambiental, que 
inclou també una ampliació 
de la freqüència en adaptació 
a les noves tecnologies DCS i 
UMTS”. No obstant això, Cli-
ment s’ha compromès a estudiar 
les al·legacions que es presentin 
i a donar-hi resposta en els pro-
pers dies.

Signatures en 
contra d’una 
antena de 
telefonia mòbil
Pilar Abián | Redacció
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ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

“Durant aquest mandat el govern té previst 
gestionar al voltant de 200 milions d’euros”
El primer tinent d’alcalde, Joan Maresma (CiU), confi a que, malgrat la difícil cojuntura econòmica, el govern local pugui mantenir el seu programa d’inversions   

Joan Maresma (CiU) és el regidor 
més veterà de l’Ajuntament. Va 
iniciar la seva carrera política a 
l’administració local l’any 1979, 
quan es van celebrar les prime-
res eleccions democràtiques. 
Després d’haver estat durant 
cinc mandats a l’oposició, des de 
l’any 1999 forma part del govern 
gràcies al pacte de la seva coa-
lició amb el PSC i, d’aleshores 
ençà, ocupa el càrrec de presi-
dent de l’Àrea Econòmica. És, 
per tant, el responsable directe 
de les fi nances municipals.

-Vostè gestiona un dels pilars 
bàsics de l’administració local, 
com és la vessant econòmica. 
Així és, podríem dir que és la 
més global de les regidories, per-
què afecta tots els departaments. 
A l’hora de fer els pressupostos 
hem de decidir com es reparteixen 
els diners. Evidentment, tenim en 
compte les necessitats de cada re-
gidoria i els criteris d’actuació que  
hem decidit com a govern. 
-D’alguna manera, és vostè 
qui diu quan es pot trepitjar 
l’accelerador o bé quan s’ha de 
posar fre a la despesa?
La nostra Àrea controla el pres-
supost i, per tant, sap fi ns a on 
podem arribar, encara que mai 
s’han deixat de fer les qüestions 
que hem considerat prioritàries. 
En línies generals, l’Ajuntament 
es pot comparar amb una casa, 
quan hi ha diners gastem i, 
quan hi ha crisi, ens ajustem el 
cinturó.

-Com a responsable de les fi -
nances, quina és la seva fun-
ció?
A mi em correspon, com a regidor 
i com a soci de govern, quantifi car 

les despeses i el nivell d’inversions 
a la ciutat. Des d’aquest càrrec, el 
meu objectiu i la meva responsabi-
litat són trobar els recursos per dur 
a terme el Pla d’Actuació Munici-
pal. Fins ara l’experiència ha anat 
molt bé i ens permet veure el futur 
amb optimisme.  
-Quina ha estat l’evolució de 
l’Àrea Econòmica en els vuit 
anys que vostè és al front?
Ara podríem dir que estem tro-
bant l’equilibri. Quan vam arribar 
al govern, el deute acumulat era 
tan elevat que no ens permetia fer 
inversions. El 70% del que ingres-
sàvem es destinava a eixugar el 
dèfi cit, ara la situació s’ha invertit 
i el percentatge és del 35%, per 
sota del que marca la llei. Això 
vol dir que, si s’escau, ens podem 
endeutar més per no afl uixar en 
l’aplicació del programa inversor.

-L’oposició no ho veu així i diu 
que l’aportació municipal per 
a projectes com la construcció 
de la nova biblioteca, a través 
d’un cens emfi tèutic, impli-
ca hipotecar les arques du-
rant molts anys condicionant 
l’actuació de futurs governs.
Sincerament crec que l’oposició 
haurà de buscar altres argu-
ments per criticar la nostra ges-
tió, perquè tot el que fem està 
tutelat per la Generalitat, que 
controla i supervisa la despesa 
i, com he dit, estem per sota del 
nivell d’endeutament que la llei 
permet. D’altra banda, l’any pas-
sat vam tancar el pressupost amb 
superàvit.
-Aquesta bona cojuntura es 
veurà refl ectida en els impos-
tos?
En principi, aquesta és la vo-
luntat del govern. La proposta 

d’ordenances que fem per al 2008 
és de pujar les taxes només un 2%, 
per sota de l’IPC.
-Vostè sempre diu que la pres-
sió fi scal a Montcada és mo-
derada en comparació amb la 
d’altres municipis veïns.
No és que ho digui jo, ho diu un es-
tudi de la Diputació que analitza 20 
localitats de l’Àrea Metropolitana, 
entre elles Montcada i Reixac, amb 
característiques similars. Els resul-
tats indiquen que nosaltres estem 
per sota de la mitjana.
-I, personalment, està satis-
fet del que rep el ciutadà de 
l’administració local a canvi 
dels seus impostos?
No ho estic, i això és bo, perquè 
crec que sempre hi ha feina a fer i 
ens hem de continuar esforçant per 
gestionar millor els diners de tots. 
No obstant això, si tenim en compte 
que el pressupost creix cada any un 
7% i que la pressió fi scal augmenta 
sobre el 3% –aquest any potser el 
2%–, retornem al ciutadà el doble 
del que aporta.
-S’ha plantejat mai fer un pres-
supost participatiu, que reculli 
les opinions de la ciutadania?
Sé que es fa en d’altres municipis, 
però tampoc no és garantia d’èxit. 
Fent un símil amb el món futbo-

lístic, si preguntéssim als 100.000 
socis del Barça quina és l’alineació 
que prefereixen, n’hi hauria cen-
tenars de possibilitats. Crec que 
el que importa són els programes 

electorals. Allà es recullen les pro-
postes de cada partit i el votant pot 
triar a les urnes.
-I el que el veí li comenta a peu 

de carrer, queda recollit en el 
pla d’actuació del seu govern?
Al veí, certament, li preocupen 
les petites coses del dia a dia que 
afecten la seva qualitat de vida: 
el sot al carrer, la neteja viària, les 
actuacions incíviques... i, com vam 
dir durant la campanya, resoldre 
aquestes qüestions és una de les 
nostres prioritats. Per a mi, que em 
defi neixo com a polític vocacional 
local, aquesta és la grandesa de la 
política local, que pots fer una ac-
ció directa i immediata davant dels 
problemes. 
-Com quedarà això refl ectit en  
el pressupost del 2008?
A banda d’acabar les grans infra-
estructures, tenim previstes accions 
per millorar carrers i també per 
desenvolupar la nova ordenança 
de civisme i el Reglament de Par-
ticipació Ciutadana. I tot això ho 
volem fer en contacte directe amb 
el ciutadà i comptant amb la seva 
complicitat. 
-Quines són les expectatives 
econòmiques de l’Ajuntament 
per als propers quatre anys?
Si la situació es manté, durant 
aquest mandat podríem gestio-
nar aproximadament 200 milions 
d’euros comptant, òbviament, amb 
aportacions supramunicipals.

Joan Maresma es defi neix com un polític vocacional i considera necessària la complicitat del veí per millorar la gestió  |  FOTOS: SANTI ROMERO

“A nivell d’endeutament, 
estem per sota del que 
marca la Llei i això ens 
permet mantenir el 
programa inversor”

Pilar Abián | Redacció

“L’oposició haurà de 
buscar nous arguments 
per criticar la nostra 
gestió perquè la part 
econòmica està avalada 
per la Generalitat”

“La grandesa de la 
política local és que 
permet fer una acció 
directa i  immediata 
davant dels problemes”
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El coordinador de l’empresa Adif 
a Catalunya, Jordi Prat, va confi r-
mar el 9 d’octubre passat en una 
reunió amb l’Ajuntament i repre-
sentants de la Plataforma Tracte 
Just que, a data 25 de setembre, el 
Ministeri de Foment va adjudicar a 
l’empresa Idom el nou projecte de 
soterrament de la línia de tren de 
Portbou al seu pas per Montcada, 
des del carrer Carril, a Can Sant 
Joan, fi ns al camp de futbol de la 
Font Freda. El projecte estava en-
carregat des del gener passat, però 
no adjudicat, dos conceptes que en 
l’administració corresponen a pro-
cessos diferents. El portaveu de la 
Plataforma, Jaume Relat, ha asse-
gurat que Foment ha acceptat les 
aportacions que s’han fet des de 
Montcada a l’esborrany del con-
veni que han de signar el Consis-
tori i Foment sobre les obres de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV). 

Futur de la Plataforma. El secreta-
riat del col·lectiu ha decidit bai-

xar la intensitat del seu treball 
perquè considera que ara han 
de ser els polítics, i especialment 
l’Ajuntament, els que “estiguin al 
capdavant del projecte i s’asse-
gurin que Foment signa l’acord 
per iniciar les obres de la LAV, 
que inclou una clàusula per 
tirar endavant el soterrament 
total de la línia de Portbou”, ha 
dit Relat. El col·lectiu va celebrar 

el 4 d’octubre una assemblea a 
l’Abi, on es va anunciar la seva 
decisió. Relat va indicar que “ja 
hem aconseguit l’objectiu pel 
qual ens vam constituir fa dos 
anys, el soterrament total”. El 
secretariat, però, va descartar que 
el col·lectiu deixés de funcionar i 
continuarà fent un seguiment del 
projecte, “des d’un segon ter-
me”, ha dit Relat.

Adif confi rma que la redacció del 
nou projecte ja està adjudicada

Silvia Díaz | Montcada

L’assemblea a l’Abi del 4 d’octubre va reunir una trentena de persones | NÚRIA SÁNCHEZ

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

La Plataforma Tracte-Just va decidir en assemblea rebaixar la intensitat del seu treball
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El govern local va aprovar al Ple 
de setembre, fet el dia 27, con-
cedir un aval d’111.824 euros a 
la societat municipal Montcada 
Òptima perquè pugui adquirir 4 
places d’aparcament que actual-
ment pertanyen a l’altra empresa 
de l’Ajuntament, Montcada Soci-
etat Municipal (MSM). Aquests 
aparcaments estan situats a l’edi-
fi ci d’habitatges protegits del 
carrer Ripoll, 12. Amb aquest 
tràmit, “es dóna un pas més per 
liquidar l’MSM i, així, tenir 
una única societat dedicada a 
la construcció d’equipaments i 
habitatges protegits”, va mani-
festar al Ple l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC). 
El punt es va aprovar amb els 
vots favorables dels grups del go-
vern –PSC i CiU– i el PPC. ICV-
EUiA i Esquerra hi van votar en 
contra. La portaveu republicana, 
Marta Aguilar, considera que, si 
ambdues empreses són de capi-
tal públic no cal fer tants tràmits 
per traspassar els aparcaments. 

“Considerem –va dir– que 
el govern necessita endeutar 
l’MSM per poder tancar-la”. El 
portaveu ecosocialista, Josep M. 
González, va justifi car el seu vot 
en contra perquè “les places estan 
per damunt del preu de mercat, 
sinó, ja s’haurien venut”. 

Casa Larratea. El Ple va apro-
var una modifi cació de crèdit 
de 150.000 euros per adequar 
l’interior i la façana de la Casa 

Larratea, l’antiga cerveseria d’hi-
vern del carrer Montiu. Aquest 
tràmit formava part d’una mo-
difi cació de crèdit d’un total de 
265.000 euros. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor de 
PSC, CiU i el PPC i l’abstenció 
d’ICV-EUiA i Esquerra. L’edifi ci 
acollirà la Regidoria d’Habitat-
ge, Montcada Òptima i l’ofi cina 
d’informació d’Adif, amb motiu 
de les obres de la Línia d’Alta Ve-
locitat (LAV). 

Silvia Díaz | Montcada

L’Ajuntament accelera la liquidació 
de Montcada Societat Municipal 
La sessió plenària va aprovar una modifi cació de crèdits per rehabilitar la Casa Larratea

PLE DE SETEMBRE 

La Casa Larratea acollirà l’ofi cina que Adif habilitarà sobre les obres de la LAV | LAURA GRAU

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Traspaso. Tienda de moda infantil-
puericultura en Rubí. Funcionando. 
Situación muy comercial. Decoración 
nueva. Traspaso: 18.000 euros. Alquiler: 
300 euros/mensuales. Tfn: 662 088 919.
Alguiler. Dos habitaciones (1 doble) en 
Sabadell. Situación: Rambla, al lado de 
los Ferrocarriles Catalanes. Derecho a 
lavadora, cocina, etc. Piso todo nuevo. 
Tfn: 662 088 919.
En venda. Dues places de pàrquing al 
carrer Bonavista, una gran i l’altra petita. 
Tel. 627 942 454.
Lloguer. Pis a Montcada 610 euros 
mensuals, 3 habitacions. Trucar 938  460 
000-670 321 867-691 674 475. 
Oferta laboral. Empresa de Ripollet 
necesita aprendiz de serigrafía. Tel. 935 
884 693.
Oferta laboral. Empresa de Ripollet 
necesita transportista de B-1. Tel. 935 
884 693.
Busco trabajo. Señora española se 
ofrece para limpieza doméstica y de 
escaleras. Buenas referencias. Tel. 935 
726 704 i 658 393 240.
Lloguer. Local comercial de 110 m2 al 
carrer Ripoll, 19. Tel. 639 810 440, 935 
647 689 i 935 646 189

Traspaso. Panaderia-degustación en 
Montcada i Reixac. Buena ubicación. 
Clientela fija. Información: 93 572 63 91 
–637 49 81 44.
Lloguer de pis. Per  610 euros mensuals, 
3 habitacions.Tlfs 938 460 000 – 670 321 
867 –691 674 475.
En venta. Mueble de cama de 90 cm 
con armario y altillos de 2,40 m. de alto. 
Colchón incluido. Tel. 687 027 664.
Es lloga o ven. Plaça de pàrking a 
l’avinguda Catalunya, de Mas Rampinyo. 
Bé de preu. Per contactar truqueu al 
número de telèfon 93 575 04 29 a partir 
de les 21h. Preguntar per Maria Teresa. 
Se alquilan o se venden. Tres plazas 
de aparcamiento, delante de la estación 
de tren de Terra Nostra. Los interesados 
puden llamar al teléfono 93 565 08 30 
(Juan Martín Fernández)
Traspàs tintoreria. Vallès Oriental. Única 
a la població. 647 51 49 26.
Se alquila. Almacén de 130 m2 en Terra 
Nostra. Precio a convenir. Teléfono: 649 
339 073.
Lloguer o venda.  Plaça de pàrquing 
a l’avinguda de Catalunya de Mas 
Rampinyo. Bon preu. Tel. 935 750 429/ 
664 123 571.

ORDENANÇA DE CULTE 

El Ple aprova el text 
defi nitiu de la normativa 
L’ordenança reguladora de centres 
de culte es va aprovar defi nitiva-
ment al Ple de setembre. L’equip de 
govern ha incorporat parcialment 
les al·legacions que durant l’estiu el 
PPC i ICV-EUiA van presentar a 
la normativa, que s’havia aprovat 
inicialment al Ple de juliol. L’orde-
nança es va aprovar amb l’absten-
ció dels ecosocialistes i Esquerra 
i amb el vot en contra del PPC, 
tot i que el govern havia acceptat 
algunes de les seves peticions. La 
norma recull les recomanacions del 

PPC sobre l’amplada dels carrers 
on han d’estar ubicats els centres i 
les mides de les façanes d’aquests 
espais, així com la possibilitat que 
equipaments com tanatoris, cemen-
tiris o hospitals puguin tenir un lloc 
de culte. D’ICV-EUiA, el govern 
ha incorporat l’ampliació de places 
d’aparcament reservades a les per-
sones que assisteixin a aquests cen-
tres. En canvi, no s’ha acceptat una 
proposta del PPC i d’ICV-EUiA so-
bre la modifi cació de la distància 
mínima que hi ha d’haver entre 
dos centres de culte.

Silvia Díaz | Montcada

altres punts

Tràmit per ordenar el futur espai de la Ribera

El Ple de setembre va aprovar la 
incorporació d’alguns tecnicismes 
exigits per la Generalitat per apro-
var el text refós del Pla de Millora 
Urbana a l’àmbit de Valentine, que 
té com a objectiu ordenar l’espai 
que s’alliberarà a la Ribera amb el 
trasllat de la fàbrica a Can Milans i 
ubicar els pisos de protecció ofi cial 
i preu concertat, els equipaments 
i les zones verdes que es construi-
ran quan comenci el nou projecte 

urbanístic al barri. La sessió també 
va donar un pas més per convertir 
l’antic magatzem municipal de la 
plaça Joan Fuster (Pla d’en Coll) en 
12 pisos protegits per a persones 
amb discapacitats. També es van 
designar els representants munici-
pals al Consorci per a la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental, al 
Pla d’actuació per la millora de l’aire 
i a la Xarxa espanyola de Ciutat Sa-
ludables | SD

08



2a quinzena | Octubre 2007 Notícies

L’AV de Can Sant Joan ha dema-
nat a l’Ajuntament que es posicio-
ni respecte a la crema de fangs a 
la cimentera Lafarge, com a siste-
ma alternatiu a l’ús d’altres com-
bustibles d’origen fòssil. L’entitat 
veïnal està en contra d’aquesta 
mesura perquè “la incineració 
de residus provoca l’emissió de 
substàncies que poden provocar 
malalties cròniques i que conte-
nen elements d’alta toxicitat”, 
ha indicat el seu president, José 
Luis Conejero. 
Integrants de l’AV, vestits amb sa-
marretes reivindicatives, van pre-
sentar el 10 d’octubre al registre 
municipal un dossier amb legis-
lació ambiental i informes, entre 
d’altres, que “evidencien que la 
crema de llots és nociva. Hem 
presentat el dossier com a crida 
d’atenció al Consistori, que fi ns 
ara s’ha mostrat passiu en aquest 
tema”, ha dit Conejero. Per la seva 
banda, l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), ha demanat prudència 
als veïns i confi a que la Generalitat 

no promurà cap mesura que supo-
si un augment de la contaminació: 
“Si es dóna permís, serà perquè 
hi ha garanties que la mesura no 
suposarà més pol·lució”, ha mani-
festat l’edil.

Llicència. Al desembre passat, 
l’Agència Catalana de l’Aigua va 
signar un acord amb l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment per faci-
litar que les empreses que s’adap-
tessin tecnològicament poguessin 

fer servir els llots en el seu procés 
productiu. Lafarge ha instal·lat un 
nou fi ltre per reduir les emissions i 
ara la Generalitat té previst donar-
li l’autorització corresponent. A 
hores d’ara, l’expedient de la sol-
licitud està en període d’exposi-
ció pública. El 3 d’octubre, mem-
bres de l’AV es van reunir amb 
la directora general de Qualitat 
Ambiental, Maria Comellas, a 
qui van manifestar els seus argu-
ments contra la crema de fangs.

L’AV de Can Sant Joan contra 
l’ús de llots a la cimentera
Silvia Díaz | Redacció

CREMA DE FANGS A LAFARGE

L’Ajuntament demana prudència i confi a que la Generalitat actuarà respectant el medi ambient

DIPÒSIT DE FERRALLA

La Generalitat rebrà més 
al·legacions de Montcada 

L’AV de Can Sant Joan, prop d’un 
centenar de veïns d’aquest barri, 
el Grup de Medi Ambient i ICV-
EUiA han presentat al·legacions 
contra la sol·licitud de llicència d’ac-
tivitat de l’empresa que gestiona el 
dipòsit de ferralla. Els col·lectius 
van lliurar els documents durant 
el termini d’exposició pública de 
l’expedient de la instal·lació que va 
fer l’Ajuntament. Els principals ar-
guments de l’AV són que l’empre-
sa sobrepassa els límits de soroll 
permesos, que està en una zona 
de protecció especial respecte a 
l’emissió de contaminants PM10 
i que provoca el pas de molts ca-
mions.
El Grup de Medi Ambient, per 
la seva banda, al·lega que l’activi-
tat està en ple nucli urbà. “La llei 
diu que hauria de situar-se, com 
a mínim, a dos quilòmetres de 
distància; a més, el dipòsit és 
una nova barrera entre el bar-
ri i El Turó”, ha indicat Manel 
Borrell, portaveu del col·lectiu. 
Aquesta documentació s’afegirà 
als informes tècnics elaborats per 
l’Ajuntament, que s’enviaran a la 

direcció general de Qualitat Am-
biental.

Debat al Ple. El grup municipal 
d’ICV-EUiA va exigir al Ple de 
setembre que el govern sancioni 
el propietari del dipòsit per treba-
llar sense llicència, “independent-
ment que la Generalitat estigui 
tramitant l’autorització”, va dir el 
portaveu, Josep M. González. L’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC), 
va explicar que, ara per ara, des de 
l’Ajuntament “podem fer actuaci-
ons puntuals, però no executar la 
nostra voluntat, que és que el di-
pòsit marxi de Can Sant Joan i es 
traslladi a una zona industrial”.

Silvia Díaz | Montcada

L’AV de Can Sant Joan registrant el dossier sobre la crema de fangs | NÚRIA SÁNCHEZ

El dipòsit, en funcionament | SANTI ROMERO
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El programa del sector serveis 
Ilo-ser arriba a la cinquena edició

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El curs forma professionals en els àmbits d’atenció domiciliària i de proximitat

POLÍGON A MAS DURAN

L’Incasòl posa a la venda 
els terrenys industrials

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
ha iniciat el procés de comercialit-
zació de 31.976 m2 de terreny des-
tinats a activitats econòmiques, a 
la zona d’el Martinet, que inclou 
espais de Mas Duran (Montcada), 
i de Ripollet. La zona es divideix 
en 10 parcel·les d’entre 3.000 i 
3.600 m2 de superfície cadascuna 
per a indústria aïllada, és a dir, 
sense cap altra empresa al costat.  
Aquest espai es divideix en dos 
nuclis. El primer és tota la zona al 
costat del vial de Ripoll i el segon 
àmbit es troba íntegrament dins 
del terme municipal de Montcada, 

limitant amb la zona residencial 
de Mas Duran. L’Incasòl no ha 
determinat un sector específi c al 
qual s’han de dedicar les empre-
ses que s’ubiquin en aquesta zona 
i calcula que les indústries podrien 
donar feina a més d’un centenar 
de persones, en aquesta primera 
fase. El director de comunicació 
de l’Incasòl, David Companyon, 
ha explicat que, a hores d’ara, 
“un centenar d’industrials està 
interessat a instal·lar-se a Mas 
Duran”. El 19 d’octubre acaba el 
termini perquè les empreses pre-
sentin la documentació per obte-
nir una parcel·la. 

Silvia Díaz | Redacció

Per acollir les indústries, l’Incasòl també ha construït els vials | SANTI ROMERO

L’empresa Marés, dedicada a la 
fabricació de motllos per al sec-
tor de l’automoció, està en crisi 
i els prop de 90 treballadors de 
la factoria, amb seu al polígon de 
la Ferreria, tornaran a fer vaga a 
partir del 22 d’octubre si la direc-
ció no defi neix què passarà amb 
el seu futur. 
Seria la segona aturada després 
que a principi de mes estiguessin 
cinc dies manifestant-se a la por-
ta de la nau industrial en senyal 

de protesta. Segons expliquen els 
empleats, Marés s’ha compromès 
davant de la Inspecció de Treball 
a decidir en els propers dies si 
posa en venda l’empresa o bé 
opta per fer suspensió de paga-

ments o un expedient de regu-
lació de treball. Els treballadors, 
mentrestant, diuen que no hi ha 
feina i asseguren que Marés no 
ha pagat durant l’últim any ni a 
Hisenda ni a la Seguretat Social.

Treballadors de Marés, en protesta davant les portes de l’empresa | PILAR ABIÁN

El Servei d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica (SOPE) de 
l’Ajuntament ha obert el termini 
d’inscripcions per a la cinquena 
edició del programa Ilo-ser d’in-
serció laboral en el sector dels 
serveis a les persones. L’objectiu 

del projecte és ajudar als interes-
sats a treballar exercint tasques 
professionals com a assistents 
domiciliaris, auxiliars d’inferme-
ria en geriatria o monitors de 
menjador, entre d’altres àmbits. 
El curs també vol promoure la 
creació d’empreses i el foment de 

l’autoocupació en aquest sector. 
Les persones que vulguin parti-
cipar al curs han d’adreçar-se a la 
seu del SOPE (Alt de Sant Pere, 
73) o bé trucar al telèfon 935 648 
505. Una seixantena de persones 
ha fet el curs durant les quatre 
edicions anteriors. 

Els treballadors 
de Marés temen
perdre la feina
Pilar Abián | La Ferreria

Núria Sánchez | Redacció
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L’Ajuntament aposta per una re-
habilitació urbanística integral a 
la Ribera, però això implica que 
els ciutadans hagin d’aportar di-
ners, mentre que l’AV del barri 
no vol que les famílies hagin de 
pagar res i que es facin obres en 
funció del pressupost públic dis-
ponible. Aquestes dues postures 
es van posar de manifestar el 
10 d’octubre al Centre Cívic La 
Ribera, en la reunió del comitè 
d’avaluació i seguiment del pro-
jecte del Pla Integral del barri, 
formada per representants de la 
Generalitat, el Consistori i del tei-
xit social i econòmic de la zona. 
La trobada va comptar amb la 
presència de la delegada del go-
vern de la Generalitat a Barcelona, 
Carme San Miguel.

Opinions. El regidor responsable 
del Pla Integral, Carles Guijarro 
(PSC), creu que en aquests mo-
ments “tenim una oportunitat 
única perquè els veïns comp-

ten amb l’aportació de la Llei 
de barris i altres subvencions 
que hem aconseguit de la Ge-
neralitat”. En canvi, el secretari 
de l’AV de la Ribera, Antonio 
Cabanillas, considera que els 
ingressos de moltes famílies del 
barri són mínims: “S’hi han d’in-
vertir només diners públics i fer 
actuacions en funció del pressu-
post disponible”. Guijarro opina 
que l’opció de l’AV “pot generar 
desigualtats” i va recordar que 

el Consistori té un protocol al 
qual s’hi pot afegir tothom que 
acrediti que té difi cultats per pagar 
les obres. L’altre col·lectiu veïnal de 
la comissió, la Taula Cívica, dóna 
ple suport a la reforma total.
D’altra banda, el Pla Integral ha 
creat la comissió local de segui-
ment, formada per representants 
municipals i veïnals. Aquest òr-
gan es reunirà un cop al mes per 
fer un seguiment més acurat de 
les actuacions a la Ribera.

L’Ajuntament diu que aposta per 
una rehabilitació total del barri

Silvia Díaz | La Ribera

La reunió de la comissió de seguiment es va fer al Centre Cívic La Ribera | PREMSA AJUNTAMENT

PLA INTEGRAL DE LA RIBERA

L’AV de la Ribera defensa que els veïns no hagin d’assumir cap despesa econòmica

en 2 minuts...

El paviment de la passarel·la de vianants que comunica les dues 
marges del riu Besòs, a l’alçada del Parc de les Aigües –que en-
llaça l’avinguda de la Ribera amb el passeig de ribera–, es rehabilitarà 
per pal·liar el seu mal estat actual, ja que ha perdut el 30% del seu 
revestiment. L’Ajuntament ha adjudicat l’obra a l’empresa Serop, per 
27.850 euros. Les previsions municipals són que els dies 22, 23 i 24 
d’octubre es talli l’accés als veïns per fer els preparatius, el 25 i el 26 
es posarà una primera capa d’asfaltat i el 27, una segona | SD

> Pivots per facilitar el pas dels vianants
L’Ajuntament ha col·locat pivots 
en diferents punts del municipi 
per millorar la mobilitat i l’acces-
sibilitat dels vianants en carrers 
on els vehicles, fi ns ara, esta-
cionaven damunt les voreres. 
Aquests elements s’han instal·lat 
als carrers Turó, plaça Bosc, Ba-
teria, París –a la imatge–, Gua-
diana, Bifurcació i avinguda de la 
Ribera. Al mateix temps, aprofi -
tant la remodelació dels carrers 
Clavell, Conca i carretera Vella, 
s’han instal·lat elements ornamentals i mobiliari urbà per dissuadir 
l’aparcament de vehicles sobre les voreres. El Consistori té previst 
seguir col·locant pivots en altres trams del municipi | LR

PREMSA AJUNTAMENT

> Montcada Vella fa campanya d’estalvi
L’AV de Montcada Vella ha iniciat una campanya per repartir kits d’estal-
vi d’aigua. Les persones interessades poden passar a recollir la bosseta 
de plàstic per fi car a la cisterna de l’inodor els dimarts i els dijous de 17 
a 19h, al local de l’entitat, a Carretera Vella, 80. La campanya és una 
iniciativa impulsada des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament 
amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua a les llars | SA

> Millores a la passarel·la de la Ribera
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La Comissaria de la Policia Nacional 
ha fet millores a les seves instal·lacions 
per atendre els usuaris que han 
d’anar a tramitar el DNI, el pas-
saport o el permís de residència, 
entre d’altres. Amb aquest objec-
tiu s’ha adequat un espai com a 
sala d’espera i, on hi havia l’antic 
mostrador, s’han habilitat dife-
rents taules en què els ciutadans 
són atesos pel personal adminis-
tratiu. “Els canvis responen a 
la voluntat d’oferir un bon ser-
vei als usuaris” va manifestar 
el comissari, Santiago Lubián, 
durant la celebració dels Àngels 
Custodis, patró del cos policial, 
el passat 2 d’octubre. Va ser un 
acte que, com cada any, va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), així 
com de regidors, representants 
dels Mossos, de la Policia Local i 
la Guàrdia Civil i membres d’en-
titats del municipi. Durant la ce-
lebració es va distingir el sotsins-
pector Victoriano García Corral 

per haver passat recentment a 
segona activitat.

Novetats. Lubián també va anun-
ciar la propera posada en marxa 
del DNI electrònic que permetrà 
al ciutadà disposar del document 
el mateix dia que el tramiti. Arri-
zabalaga va aprofi tar el seu discurs 
per agrair a la Policia Nacional el 
seu paper, centrat en qüestions 
administratives, però sense deixar 
de banda operacions contra la de-
linqüència organitzada i especial-
ment contra la immigració il·legal. 

L’edil va manifestar la voluntat de 
facilitar al cos un espai cèntric on 
poder seguir fent les seves fun-
cions en les millors condicions 
possibles.

La Comissaria local fa canvis 
per millorar l’atenció als usuaris

Pilar Abián | Montcada

Homenatge al sotsinspector Victoriano García Corral | FOTOS: PILAR ABIÁN

POLICIA NACIONAL

Autoritats i representants de diferents cossos policials participen en la celebració del patró

OPERACIÓ POLICIAL

La Guàrdia Civil troba 
1.200 quilos d’haixix 
El material es va incautar en una empresa de Montcada

L’haixix estava amagat als ordinadors dels magatzems de l’empresa | GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va incautar 
a mitjan d’octubre 1.208 qui-
los d’haixix en una empresa de 
transport internacional ubicada a 
Montcada. Segons han informat 
fonts del cos policial –que no han 
facilitat, però, la ubicació de l’em-
presa– el material estava ocult a 
l’interior de les carcasses d’ordi-
nadors de taula que es feien ser-
vir als magatzems. L’objectiu era 

exportar la droga al Regne Unit, 
aprofi tant una operació de venda 
de material informàtic, aparent-
ment legal. 
Els agents de la Guàrdia Civil 
van localitzar la droga a sis pa-
lets de material informàtic, que 
anaven carregats d’una substàn-
cia que van identifi car com hai-
xix, que estava amagada a l’in-
terior dels ordinadors en bosses 
de plàstic. 

Silvia Díaz | Redacció

Atenció al públic a la Comissaria



132a quinzena | Octubre 2007 Notícies

L’Ofi cina Local d’Habitatge – a la 
segona planta de l’edifi ci de l’Ajun-
tament– ha ampliat l’horari d’aten-
ció al públic als dijous, de 16 a 19h, 
i ha habilitat un correu electrònic, 
habitatge@montcada.org, per a to-
tes aquelles persones que vulguin 
utilitzar Internet per fer consul-
tes. La regidora d’Habitatge, Eva 
Gonzalo (PSC), ha explicat que 
l’ampliació d’hores pretén donar 
cobertura a tots els usuaris: “Hi ha 
molta gent, sobretot joves, que 
no pot venir en l’horari habitual 
de 9 a 14h”. Una altra novetat és 
la tramitació de les cèdules d’habi-
tabilitat, que acrediten que un pis 
compleix els requisits necessaris 
per viure-hi, i dels ajuts 6000, que 
són subvencions per als propietaris 
d’habitatges desocupats per fer-hi 
reformes, amb la condició que els 
incorporin a la borsa de lloguer 
municipal.

Serveis. L’Ofi cina ofereix, entre 
d’altres, assessorament i informa-

ció gratuïts sobre qualsevol tema 
relacionat amb l’habitatge i s’en-
carrega de la tramitació d’ajuts 
per a la rehabilitació d’edifi cis. A 
hores d’ara, el principal objectiu 
del servei és potenciar la borsa 
d’habitatge de lloguer. L’Ofi cina 
dóna tota una sèrie d’avantatges 
per als propietaris de pisos buits, 
com les tramitacions gratuïtes de 
les pòlisses multirisc i de caució 
o els contractes, a més de d’oferi-

rinformació i intermediació sense 
cap tipus de cost. La condició és 
que es llogui el pis a 600 euros 
mensuals com a màxim. “Si bé la 
demanda de persones que vo-
len llogar és molt alta, l’oferta 
d’habitatge és reduïda”, ha ex-
plicat Gonzalo, qui ha subratllat 
que la borsa de lloguer “ofereix 
als propietaris la garantia que 
no tindran cap problema i que 
cobraran tots els mesos”. 

El servei amplia l’horari d’atenció 
al públic als dijous a la tarda

Silvia Díaz | Montcada

Una veïna fa una consulta a la informadora de l’Ofi cina Local d’Habitatge | SILVIA DÍAZ

OFICINA D’HABITATGE

El departament continua la campanya de captació de pisos buits per ofertar-los de lloguer

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Jornada de debat i taller 
de webs per a les entitats

La Regidoria de Participació 
Ciutadana vol elaborar un Pla 
de formació que doni resposta a 
les necessitats reals del teixit as-
sociatiu. Amb aquest objectiu, el 
20 d’octubre es farà una jornada 
de debat i refl exió a la Casa de 
la Vila, de 10 a 13h, a la qual es 
convida a prendre part als repre-
sentants de totes les entitats del 
municipi. Per tal de dinamitzar la 
sessió, les persones que vulguin 
assistir han de confi rmar prèvia-
ment l’assistència enviant un cor-
reu electrònic a l’adreça participa
ciociutadana@montcada.org, o 
trucant al 935 726 474 (extensió 
1112).

Taller de webs. Participació Ciu-
tadana organitza durant octubre 
i novembre un taller de pàgines 
web adreçat a les entitats locals 
que encara no formen part del 
portal associatiu de l’Ajuntament, 
al web montcada.cat. Per animar 
les associacions que encara no hi 
són a allotjar el seu web, el Con-
sistori ofereix un curs gratuït els 

dies 25 d’octubre i el 8, 15 i 22 
de novembre, de 19h a 21.30h, a 
l’edifi ci de l’Ajuntament. A ban-
da, tots els dimecres a la tarda, 
a partir del dia 24, hi haurà un 
servei de tutoria a la sala de cur-
sos de l’Ajuntament per a totes 
les entitats que ja tenen allotjat el 
seu web al portal municipal. Ac-
tualment hi ha una cinquantena 
d’associacions que presenten la 
seva pàgina a través del portal 
del Consistori i fan servir aquest 
canal per donar informació als 
seus associats i a la població en 
general. 

Pilar Abián | Redacció

El portal d’entitats municipal | SILVIA DÍAZ

Durant octubre i novembre es faran cursos d’Internet
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El paper de les dones al municipi 
durant la segona meitat del se-
gle XX ja no quedarà en l’oblit 
gràcies al llibre que ha editat 
L’Ajuntament titulat Les dones de 
Montcada i Reixac i els moviments so-
cials. El volum recull els testimo-
nis de moltes veïnes de la loca-
litat que expliquen com es vivia 
aleshores i quina funció social 
tenia la dona, centrada bàsica-
ment en la cura de la llar i dels 
fi lls. Progressivament, aquesta es 
va anar incorporant al mercat la-
boral i a la vida pública, formant 
part d’una història col·lectiva de 
la qual mai no ha estat protago-
nista però que ara s’ha recuperat 
en l’esmentada publicació. 

El treball, coordinat per l’Ofi ci-
na de la Dona, ha estat possible 
gràcies a la col·laboració entre 
els professionals que han fet el 
llibre i un grup de persones del 
municipi que s’ha encarregat de 
recollir les fotografi es i els testi-
monis que il·lustren el volum. 

Reconeixement. La presenta-
ció de la publicació, el passat 

9 d’octubre, va despertar força 
expectació, sobretot perquè l’en-
carregada de fer-ho va ser una 
dona coneguda i involucrada en 
la vida política i social del muni-
cipi, Zebina Lacalle, qui va ser 
regidora de l’Ajuntament entre 
els anys 1983 i 1995, al front de 
Salut Pública i Consum i Serveis 
Socials. També va ser presidenta 
de l’AV de la Ribera i va parti-
cipar activament en la dècada 
dels 60 i els 70 en diverses de les 
reivindicacions populars que van 
propiciar l’asfaltat de carrers o la 
construcció de l’escola El Viver, 

episodis que va rememorar en el 
seu parlament, ple d’anècdotes 
viscudes. 
Precisament, per la implicació per-
sonal de l’exregidora amb el muni-
cipi, l’Ajuntament va aprofi tar l’ac-
te per retre-li homenatge. “Amb 
aquest reconeixement individu-
al volem distingir totes les mont-
cadenques que, durant la segona 
meitat del segle XX, han format 
part de la història col·lectiva”, va 
dir l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). Lacalle va agrair el gest, 
que va voler compartir amb totes 
les montcadenques: “Tant amb 

les que apareixen al llibre amb 
noms i cognoms com les que, 
de manera anònima, han con-
tribuït a millorar la nostra ciu-
tat”, va puntualitzar. Per la seva 
banda, la regidora de la Dona, 
Ana Rivas (PSC), va manifestar 
la seva satisfacció per la bona 
acollida que ha tingut la publica-
ció, “fruit d’un treball col·lectiu 
i laboriós en què s’han implicat 
moltes persones”, va manifestar. 
En representació d’aquest equip 
de treball va intervenir Pilar Pa-
lenciano, qui va ser obsequiada 
amb un ram de fl ors.

>Societat

NOVA PUBLICACIÓ

Editat un llibre que recupera el paper 
de les dones durant part del segle XX
‘Les dones i els moviments socials’ es pot obtenir gratuïtament a l’edifi ci de l’Ajuntament o a l’Ofi cina d’Atenció a la Dona

En marxa  la campanya de 
vacunació contra la grip. 
PÀG. 16

Can Tauler celebra amb 
diversos actes el  5è 
aniversari. PÀG. 19

L’Ajuntament  
homenatja l’exregidora 
Zebina Lacalle per la 
seva implicació en la 
vida política i social

Pilar Abián | Montcada

Zebina Lacalle va explicar durant la presentació del llibre moltes anècdotes personals, algunes de les quals han quedat recollides  en el volum | PILAR ABIÁN

Nou curs sobre 
informàtica 
adreçat a 
les dones

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona ha 
posat en marxa un taller desti-
nat a promoure l’ús de la infor-
màtica i les noves tecnologies 
entre les dones. Les classes es 
fan de 16 a 18h al Centre Cívic 
La Ribera i es repartiran en 10 
sessions al llarg dels mesos d’oc-
tubre, novembre i desembre. El 
taller proposa un apropament 
de les dones al món de la infor-
màtica perquè no se sentin ex-
closes davant l’ús de les noves 
tecnologies.

Objectiu didàctic. El curs té com 
a objectiu bàsic que les dones es 
familiaritzin amb l’ordinador i el 
llenguatge informàtic. El temari 
inclou coneixements del sistema 
Windons i programes com el 
Word i el Powerpoint. Les par-
ticipants també aprendran a fer 
ús d’Internet i del correu electrò-
nic. La responsable de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona, Marta Mas, 
considera que “aquest tipus de 
formació pot ajudar moltes 
dones a no sentir-se excloses 
davant l’aplicació de les noves 
tecnologies”.
Les classes sobre el món de la 
informàtica es destinen a dones 
que no tenen coneixement sobre 
la matèria i es faran de manera 
fàcil i amena. “El nivell és molt 
bàsic i es pot assolir sense pro-
blemes”, diu Mas. 
Les persones interessades a 
participar-hi es poden posar en 
contacte amb l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona, trucant al telèfon 
935 651 122.

Pilar Abián | Redacció
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CENTRE COMERCIAL EL PUNT

Centenars de persones 
participen a la inauguració 
La festa es va celebrar els dies 5 i 6 d’octubre

El centre lúdic i de serveis El Punt, 
situat als terrenys de l’antic Club 
Aismalibar de Mas Rampinyo, 
es va inaugurar ofi cialment amb 
una festa els dies 5 i 6 d’octubre, 
a la qual van assistir centenars de 
persones. Les empreses Riera i 
Secem –constructores i gestores 
de l’equipament– van oferir una 
celebració popular amb tallers de 
maquillatge, globofl èxia i decora-
tius amb sorra per als més petits, 
així com obsequis i entrades de 
cinema per als adults.
A banda dels espectacles infan-
tils, el dia 5 la festa va comptar 
amb la presència dels propietaris 
de l’equipament, que van fer una 
visita guiada pel recinte a les au-
toritats municipals, encapçalades 
per l’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC). La comitiva va recórrer 
el centre lúdic per conèixer les 
instal·lacions, que ocupen prop 
de 26.000 m2.

Segona fase. Els comerciants del 
centre van obrir portes el mes 
de juny passat, però els orga-

nitzadors van decidir esperar a 
fer la inauguració un cop tots 
els establiments estiguessin en 
marxa. Plàcid Casas, directiu de 
l’empresa concessionària, ha fet 
un balanç positiu dels tres pri-
mers mesos de funcionament del 
centre perquè “a les botigues hi 
ha força afl uència de públic i 
ara hem de potenciar més el 
cinema”.
Casas ha avançat que l’hotel 
de què disposarà El Punt obri-
rà portes abans que acabi l’any.  
“L’equipament gaudirà d’una 
situació privilegiada perquè hi 
ha una estació de ferrocarril a 
100 metres i està a prop dels 
llocs més representatius del 
municipi”, va apuntar el direc-
tiu. L’hotel s’ha dissenyat amb 
un estil modern i tindrà serveis 
com aparcament, piscina exte-
rior, quatre sales de reunions, a 
més de 150 habitacions. 
La segona fase de construcció 
del centre inclou també l’enjardi-
nament de l’entorn que conserva 
bona part de l’arbrat de l’antic 
Club Aismalibar. 

Núria Sánchez | Mas Rampinyo

Les activitats per als infants, com els xanquers, van protagonitzar el programa de la presentació ofi cial del centre comercial | NÚRIA SÁNCHEZ

FIRA DE MAS RAMPINYO

El canvi d’ubicació 
afavoreix la participació
Les parades es van traslladar a la plaça de les Calderes

El canvi d’ubicació de la VII Fira 
comercial de Mas Rampinyo –a 
la plaça de les Calderes– va pro-
piciar que els veïns que han anat 
a viure al nou sector residencial 
de Mas Duran coneguessin el 
ventall de comerç tradicional de 
la zona. La presidenta de l’Asso-
ciació de Botiguers, Comerciants 
i Industrials del barri, M. Teresa 
Monclús, ha valorat positiva-
ment la participació de públic a 
l’activitat, celebrada el 7 d’octu-

bre, i va destacar que el comerç 
al detall “és el més pròxim al 
ciutadà i està dirigit per pro-
fessionals”.
Una trentena d’establiments de 
Mas Rampinyo, Pla d’en Coll, 
Can Sant Joan i del centre va 
mostrar els seus productes al pú-
blic. La Fira es va amenitzar amb 
les actuacions de ball del grup In-
victo, de la formació teatral TEA 
345 i de les seccions culturals de la 
Unió, totes tres entitats vincula-
des al barri.   

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

A la Fira de Mas Rampinyo es van mostrar productes de tota mena | SÍLVIA ALQUÉZAR

SETMANA GASTRONÒMICA 

Els organitzadors fan un balanç 
positiu del funcionament dels actes
Prop de 80 persones van anar als tallers de cuina i centenars van visitar el quart tast

Els restauradors del municipi 
que organitzen el tast gastronò-
mic que el 7 d’octubre va viure 
la quarta edició al carrer Major i 
la Regidora de Comerç i Turisme 
consideren que la mostra està 
consolidada a Montcada, “tot i 
que esperàvem una mica més 
de públic”, ha indicat Jesús Gon-
zález, un dels restauradors impli-
cats. El repte per a les properes 
edicions és augmentar el nombre 
de locals de restauració a la mos-
tra. Aquest any hi han participat 
una quinzena de professionals.

Actes previs. Prop de 80 persones 
van assistir als tallers de cuina que 
es van fer de l’1 al 5 d’octubre a 
l’Abi. Cada jornada, un cuiner va 
preparar un plat. 
Comerç i Turisme també va or-
ganitzar un curs per als professio-
nals de la restauració per redactar 
la carta de menús en català, amb 
el suport del Servei Local de Ca-
talà (SLC).

Sílvia Alquézar | Montcada

Dues dones tasten una proposta culinària d’un establiment del carrer Major | SÍLVIA ALQUÉZAR

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), amb els responsables del centre comercial durant la visita feta el primer dia de la inauguració  | NÚRIA SÁNCHEZ

Un dels cuiners que va participar als tallers a l’Abi va preparar un rissotto  | NÚRIA SÁNCHEZ



16 2a quinzena | Octubre 2007Societat

Els dos centres d’atenció primària 
de Montcada –centre i Pla d’en 
Coll– i el dispensari de Can Sant 
Joan han posat en marxa la cam-
panya de vacunació contra el virus 
de la grip. Les autoritats sanitàries 
recomanen que es posin la injecció 
els majors de 60 anys, els malalts 
crònics, les embarassades i les per-
sones que, per la seva feina, estan 
en contacte amb d’altres, com els 
professors o el personal sanitari.  

Funcionament. Tothom que vulgui 
la vacuna ha de demanar dia i hora 
amb la infermera, que es pot sol-
licitar a través del telèfon 902 111 
444 o anant directament al centre 

mèdic. L’any passat, a Montcada es 
van vacunar unes 3.000 persones, 
però “només vam arribar al 45% 
del col·lectiu de risc”, ha explicat el 

coordinador de l’Equip d’Atenció 
Primària local, Miquel Barbany. 
Aquest hivern no es preveu una 
gran incidència de la malaltia. 

Sanitat fa una crida perquè es posi la 
vacuna el col·lectiu amb major risc 
Els interessats han de demanar dia i hora als ambulatoris o al telèfon 902 111 444

Silvia Díaz | Redacció

La gent gran forma part del col·lectiu al qual es recomana la vacuna | SANTI ROMERO

CAMPANYA DE LA GRIP
en 2 minuts...

> Cemoriba trasllada la seu a Cerdanyola  
L’associació de familiars de ma-
lalts mentals Cemoriba –que 
comprèn Cerdanyola, Montcada, 
Ripollet i Badia– atén des de 
l’1 d’octubre a un despatx de 
l’Ajuntament de Cerdanyola els 
dimarts, de 16 a 19h, i, en funció 
de la demanda, també organitza-
rà grups d’ajuda mútua un cop al 
mes. D’altra banda, l’entitat va organitzar el 9 d’octubre una trobada a 
l’Abi entre discapacitats psíquics que pertanyen a l’entitat i de l’as-
sociació La Llum de Mollet –a la imatge– per establir relacions de col-
laboració entre els dos col·lectius. Cemoriba també va organitzar el 5 
d’octubre un acte a l’Ateneu de Cerdanyola, al que va assistir la regidora 
de Serveis Socials i Salut de Montcada, M. Carmen González (CiU) | NS

> Xerrada sobre la prevenció del càncer
La Federació d’Entitats contra el 
càncer de Catalunya va organitzar 
l’11 d’octubre a la Casa de la Vila 
la xerrada Què podem fer per pre-
venir el càncer? El col·loqui va anar 
a càrrec de Xavier Bonfi ll, director 
del servei d’Epidemiologia Clínica i 
Salut Pública de l’Hospital de Sant 
Pau, qui va explicar el codi europeu contra el càncer, basat en un estil 
de vida el més saludable possible. L’acte el va presentar la regidora de 
Salut Pública i Consum, M. Carmen González (CiU) | NS

NÚRIA SÁNCHEZ

NÚRIA SÁNCHEZ

> Inauguració del curs a l’Escola d’Adults
L’Escola d’Adults, situada a Can Sant Joan (Reixagó, 5), inaugura el 
nou curs el proper 26 d’octubre (18h). La presentació anirà a carrec 
de la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Ana Rivas (PSC), i la cap 
d’estudis de mòduls formatius de l’IES la Ferreria, M. Teresa Gallego. 
També es farà una visita guiada per les instal·lacions | LG 
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DIA DE LA GENT GRAN

El casal de Montcada 
celebra l’efemèride anual
L’acte va comptar amb un manifest i una desfi lada 

El Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac, al Parc Sal-
vador Allende, va celebrar per 
primer cop l’1 d’octubre el dia 
internacional de la Gent Gran. 
El Casal va començar la comme-
moració de l’efemèride amb la 
lectura del manifest del dia inter-
nacional –promogut pel Departa-
ment de Governació de la Gene-
ralitat– a càrrec de l’usuari Jordi 

Trias. Seguidament les dones 
del casal van fer una desfi lada 
amb disfresses de paper, una de-
mostració que ja és tot un clàssic 
d’aquest Casal. 
La directora del centre, Carme 
Torras, va valorar positivament 
l’acte: “Estem molt contents per 
l’afl uència de públic que hem 
tingut i això ens anima a seguir 
treballant per commemorar 
aquesta data molts anys més”.

La desfi lada de vestits de paper és tot un clàssic al Casal  de Montcada | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada Nova

Formació per 
potenciar el 
comerç a Can 
Sant Joan

Una vintena de comerciants de 
Can Sant Joan participa en un 
curs gratuït d’aparadorisme, 
organitzat per la Regidoria de 
Comerç i Turisme. L’objectiu del 
programa és que els botiguers ad-
quireixin coneixements per apli-
car-los en el seu dia a dia, amb 
l’objectiu de fer més atractius els 
seus productes, especialment ara 
que s’acosta la pròxima campa-
nya de Nadal.  La formació es 
dóna tots els dimarts i els dijous, 
fi ns a mitjan de novembre, de 
14.30 a 16.30h, a la seu de l’asso-
ciació de comerciants del barri, a 
l’Hotel d’entitats.

Exposició. Comerç i Turisme 
exposarà del 24 d’octubre al 
4 de novembre una mostra de 
fotografi es a l’Auditori, sobre el 
Concurs d’Aparadors de Nadal 
que organitza la Cambra de Co-
merç de Sabadell. A més, aques-
ta edició del certamen comarcal 
es presentarà ofi cialment als 
comerciants locals amb un acte 
que tindrà lloc el 8 de novembre 
a la Casa de les Aigües.

Silvia Díaz | Redacció
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INSERCIÓ SOCIOLABORAL

La Fundació Engrunes presenta 
ofi cialment la nova seu a Montcada
El president de la Generalitat, José Montilla, visitarà la instal·lació el dia 19 d’octubre 

Pilar Abián | Montcada

La Fundació Engrunes, dedica-
da a la inserció de persones en 
risc d’exclusió social, ha establert 
la seva seu al polígon Coll de 
Montcada i el 20 d’octubre, a 
partir de les 16h, es presentarà a 
la localitat amb una jornada de 
portes obertes que inclourà ta-
llers i activitats infantils i, a par-
tir de les 20h, l’actuació d’una 
orquestra. La jornada es farà 
un dia després de la visita a les 
instal·lacions del president de la 
Generalitat, José Montilla. 
Engrunes és una entitat sense 
afany de lucre que va néixer 
l’any 1982 i té com a fi nalitat 
la inserció de persones amb es-
pecials difi cultats mitjançant un 
contracte de treball. Actualment, 
més del 30% dels 212 empleats 
amb què compta la Fundació 
compleix amb aquest perfi l i un 
4% són discapacitats. 
Bona part de l’activitat de l’en-
titat se centra en la gestió de 
residus, però també es dedica al 
sector de la construcció i a la re-

habilitació d’edifi cis, entre d’altres 
àmbits. 

Plans de futur. La presentació de 
la Fundació al municipi coinci-
deix amb la voluntat d’Engru-
nes d’elaborar el pla estratègic 
de l’organització per als propers 
cinc anys. Amb aquest objectiu, 
el 5 d’octubre, l’entitat va convo-
car una sessió de treball a la Casa 

de la Vila, presidida per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i el 
president de la Fundació Engru-
nes, Diego Arias. La trobada va 
comptar amb la participació de 
diferents fundacions que també 
es dediquen a la inserció laboral, 
així com de representants tècnics 
i polítics del Servei d’Ocupació i 
Promoció Econòmica i de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 

Participants a la jornada de treball que Engrunes va organitzar el 5 d’octubre | PILAR ABIÁN

L’entitat Adimir, dedicada al món 
dels discapacitats físics, psíquics i 
sensorials, ha editat tres contes 
sobre infants amb necessitats 
educatives especials, elaborats 
com a tres unitats didàctiques 
per tal que es puguin fer servir 
en assignatures a tots els centres 
educatius de Montcada i Reixac, 
tant de primària com de secun-
dària. Amb el suport de diferents 
empreses, Adimir ha editat 500 
contes i el seu objectiu és donar a 
cada centre escolar 90 contes, 30 
exemplars de cadascun. 
A hores d’ara, Adimir ha lliurat 
un exemplar a cada centre perquè 
el coneguin i valorin la possibilitat 
de treballar amb ell durant el curs. 
Fins al moment, el centres públics 
El Viver, Reixac, Font Freda i El 
Turó i els concertats Ciutat Meri-
diana, La Salle i Sagrat Cor han 
mostrat la seva voluntat de fer 
servir els manuals.

Contingut. Els contes expliquen, 
entre d’altres, com se senten les 

persones amb discapacitats davant 
les situacions quotidianes. Els títols 
dels llibres són Celeste, Tres herois d’un 
petit i desconegut món i El drac que volia 
ser estimat, estan escrits per mem-
bres d’Adimir –que signen sota 
pseudònim– i il·lustrat per infants 
amb discapacitats. 
D’altra banda, Adimir també fa 
aquest curs una crida a la participa-
ció d’estudiants de batxillerat en el 
primer premi de recerca que ha con-
vocat sobre el món de l’educació es-
pecial. El premi està valorat en 1.000 
euros per a material escolar. 

Adimir publica tres 
llibres per a escolars

EDUCACIÓ ESPECIAL

Set centres educatius del municipi ja s’han afegit al projecte

Silvia Díaz | Redacció

Detall del cartell fet per Adimir | ADIMIR
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en 2 minuts...

> Homenatge a Lluís Companys      
La secció local d’Esquerra va 
fer el 15 d’octubre un acte 
amb motiu del 67è aniversari 
de l’afusellament de Lluís Com-
panys, president de la Genera-
litat des del 1934 fi ns al 1940. 
Una quarantena de persones 
va participar a l’homenatge 
–a la imatge–, a la plaça Lluís 
Companys. Representants dels 
Diables de Can Sant Joan, la Coordinadora d’Associacions per la Llen-
gua (CAL), El Cercle Cultural i l’Abi van ser els encarregats de llançar 
quatre salves, mentre que el manifest va ser a càrrec de l’expert en jazz 
Andreu Fàbregas. “Volem que les entitats participin en l’homenatge 
i que no sigui només un acte polític”, va explicar el president local 
d’Esquerra, Jordi Sánchez | SD

> Nova edició de la festa de les cultures
La Taula Cívica de la Ribera 
celebra el 27 d’octubre la 
tercera edició de la festa de 
les cultures. Hi haurà de-
gustacions de cuina d’arreu 
del món, narració de con-
tes, concerts de grups mu-
sicals de Paquistà, Marroc 
i Nigèria, balls tradicionals i 
també tallers per a infants i 
adults com trenes africanes, 
polseres i manualitats. Com a complement a les activitats, durant 
tot el matí hi haurà projeccions d’audiovisuals i una exposició de 
fotografi es sobre el barri. D’11 a 13h, les activitats es faran al Centre 
Cívic La Ribera i, a partir del migdia, la festa es traslladarà al Parc de 
les Aigües. Les dues anteriors festes –a la imatge, la del 2005– es van 
celebrar a la plaça de la Ribera, que actualment està en obres | SD

ARXIU/SÒNIA HERNÁNDEZ

NÚRIA SÁNCHEZ

L’Espai Jove Can Tauler (Balmes, 
16) organitza els dies 19 i 20 d’oc-
tubre un ventall d’activitats per 
celebrar el seu cinquè aniversari 
de l’equipament. El dia 19, de 
17 a 19h, el grup Sinforosa ofe-
rirà una cercavila que recorrerà 
el carrer Major fi ns a la plaça de 
l’Església. Durant tota la tarda, 
de 17.30 a 21h, els joves podran 
gaudir d’un seguit d’atraccions: 
un jumping i un burro català me-
cànic instal·lats a la plaça de la 
l’Església i el giratori Orbotron, 
ubicat a Can Tauler, on també 
es farà un taller de tatuatges i de 
maquillatge. La darrera proposta 
de la jornada serà una discoteca 
mòbil instal·lada a l’equipament, 
de 21 a 23h. 

Concert musical. El dia 20 d’oc-
tubre fi nalitzarà la festa d’ani-
versari amb la celebració del 
Rock Festival, que compta amb 
el suport de la Coordinadora de 
grups de rock. A partir de les 
20h, el camp de futbol de la Font 

Freda torna a obrir les portes, tot 
i que no per acollir un esdeveni-
ment esportiu sinó l’actuació dels 
grups Strawberry Hardcore, Leihoti-
kan, El Rey de Espaldas, 11 Varas, 
La Purria i El Nervio. Tots els actes 
són gratuïts.

Referent dels joves. La regidora 
d’Infància i Joventut, Eva Gon-
zalo (PSC), ha explicat que 
l’equipament és un referent per 

als joves del municipi. “Can 
Tauler ha aconseguit conver-
tir-se en un punt de trobada 
social juvenil, amb una oferta 
cultural i d’oci adaptada a les 
necessitats dels usuaris”, ha dit 
l’edil. 
L’equipament municipal es va inau-
gurar el 19 d’octubre de 2002, 
amb l’objectiu de canalitzar les 
demandes educatives, socials i 
d’oci del jovent local.

CINC ANYS DE L’ESPAI JOVE

El dies 19 i 20 d’octubre es desenvoluparan els plats forts del programa previst

Núria Sánchez | Redacció

Al llarg de l’any, Can Tauler acull concerts, com el de Nikeriendo | SANTI ROMERO

Cercavila, tallers i concerts per 
celebrar el cinquè aniversari
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>La bústia del lector >Editorial
Balanç positiu
Ara que es compleix un any 
del desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra a Montcada 
i Reixac, els responsables 
de la policia autonòmica fan 
un balanç positiu dels mesos 
que porten desenvolupant les 
seves funcions al municipi. 
Asseguren que, en línies ge-
nerals, aquesta és una ciutat 
tranquil·la, en comparació 
amb d’altres veïnes, on les xi-
fres delictives són més altes, 
i que una de les principals 
preocupacions dels veïns és 
l’incivisme, és a dir, les bre-
tolades que fan quatre però 
que afecten la qualitat de vida 
de la resta de la ciutadania.
Això constata que ara és un bon 
moment per posar en pràctica 
la nova ordenança aprovada 
per l’Ajuntament i que pretèn 
actuar contra aquells que facin 
malbé els espais públics o co-
muns. Caldrà, però, dedicar-hi 
recursos econòmics i humans 
per controlar que la norma 
s’apliqui bé i compleixi amb els 
objectius fi xats.
Juntament amb la nova orde-
nança, la presència policial al 
carrer també compleix una 
important funció dissuassòria 
tant per als delinqüents com 
per als incívics. Els Mossos i 
la Policia Local han posat en 
pràctica  durant aquest any 
les patrulles conjuntes pels 
barris amb l’objectiu de man-
tenir un contacte directe amb 
els veïns i conèixer els seus 
problemes de primera mà. 
Aquesta és una experiència 
que, de moment, està donant 
bons resultats i que estaria bé 
estrendre arreu del municipi, 
tenint en compte que està 
dividit en diferents nuclis ur-
bans, alguns dels quals estan 
en ple creixement. 
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Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan 
José Perona. Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: www.montcada.cat i www.montcadaradio.com 

el click

Uralita abandonada al carrer

Des de fa unes setmanes veig restes d’ura-
lita a la calçada paral·lela a la riera de Sant 
Cugat, darrera del CEIP Mitja Costa. No sé 
si aquest tema correspon a Medi Ambient ni 
si aquests trossos d’uralita contenen amiant 
o són totalment inerts, com els residus del 
Turó. Sóc l’únic que passa per aquí? No l’han 
vist els que recullen la brossa? No ha passat 
cap membre de la Policia Local? Pensava 
que aquests trossos d’uralita només durarien 
un dia i com més passa el temps, imagino 
que ja n’hi ha trossos esmicolats al fons de 
la riera.
MEB  |  TERRA NOSTRA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Voldria saber perquè no s’hi oferten classes de natació per a embarassa-
des a Montcada Aqua. D’altra banda, trobo que l’aigua de la piscina està 
molt freda, no es pot fer res al respecte? Sara Rodríguez | Montcada

L’oferta de Montcada Aqua preveu els cursets per a embarassades, però 
aquest curset no compta amb  cap inscripció, possiblement perquè no 
hi ha hagut prou demanda per obrir el grup i perquè no s’hauran pogut 
atendre les necessitats concretes –en algunes ocasions el grup no és 
homogeni, perquè hi ha en la mateixa sessió embarassades de 4 i de 7 
mesos, amb característiques molt diferents. No obstant això, l’oferta se-
gueix activa. Quant a la temperatura de l’aigua,  Montcada Aqua s’acull 
als valors recomanats pel decret 95/2000, segons el qual ha d’oscil·lar 
entre els 24º-30º  | Juan Parra (PSC), president de l’IME

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra perso-
nes o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

Ángeles de la guarda
El pasado 25 de septiembre a las 
12.40h aproximadamente, mi hijo 
de tan sólo 12 años se equivocó al 
tomar el autobús (el 96). Fue su pri-
mera vez, y sí, señores, se equivocó, 
en lugar de tomar dirección a Mas 
Rampinyo, tomó el que se dirigía a 
Barcelona. Él, ante su inexperiencia, 
pensó que el autobús, llegando al 
barrio de Can Sant Joan (a la altura 
de la gasolinera), daría la vuelta y le 
llevaría a su destino. Viendo que no 
era así, el miedo se apoderó de él y 
viéndose solo y desprotegido se di-
rigió hacia quien él pensó que sería 
su salvador, el chófer del autobús: 
“Perdone señor conductor, es que  
me he equivocado y no quiero ir ha-
cia Barcelona, sino para el otro lado” 
y  la contestación de ese desalmado 
fue “lo siento, chaval”.  
Que yo sepa, cualquier humano 
vien-do a un niño que se ha equi-
vocado y que se va a perder en una 
grandísima ciudad, le socorrería, 
bien informándole, o bien llamando 
a un cuerpo de seguridad. Pero este 
inhumano se limitó a conducir. ¿En 
qué clase de mundo vivimos en el 
que ya no socorremos ni a los niños? 
De esta manera luego se pierden los 
niños y ocurren tragedias, pero no 
fue el caso de Daniel, que se encon-
tró con dos personas normales que 
le ayudaron y acompañaron. Muchí-
simas gracias por ello.

Pilar Fernández
 Mas Rampinyo

Més que una professió
El 23 de setembre vam poder dir 
adéu al nostre doctor, al nostre 
amic. Moltes paraules boniques 
identifi carien aquest home que, du-
rant cinquanta anys va estar donant 
servei al nostre poble. Gent d’arreu 
de poblacions dels voltants, i perquè 
no dir-ho, la majoria dels infants del 

nostre poble, que molts d’ells ja som 
pares, han estat visitats per ell. Tres 
generacions han passat per les seves 
mans. Qui pot presumir d’una fi deli-
tat com aquesta? Tan sols el que ha 
escollit una professió per vocació i 
per estima al seu malalt.
Un home per a qui el primer de tot 
era la seva vocació, mimava i cuida-
va de l’infant que tenia davant. Als 
pares els explicava, pas a pas, el que 
havien de fer i com, buscava sempre 
la millor solució. En acabar la con-
sulta, els “lacasitos” o els “sugus” 
eren la nostra recompensa.
Quantes nits s’han fent les dues 
de la matinada a la seva consul-
ta, quantes vegades hem hagut de 
portar a la seva fi del infermera (la 
Maria) cap a casa per ser altes hores 
de la nit. Matins, tardes, nits, sem-
pre estava disponible i amb un som-
riure per endavant. Molts cops, fi ns 
i tot sense cap ànim de lucre, tot ho 
feia per què s’estimava la seva feina, 
la seva gent i l’infant que tenia a les 
seves mans. Per això voldria aprofi -
tar aquest espai per demanar que 
si un polític o governant del nostre 
poble llegeix aquest paraules, sabés 
que molts ciutadans voldríem i crè-
iem que el doctor Benedé es mereix 
ser recordat de per vida i voldria, per 
això, un lloc per a ell on tot visitant 
que passegi pel carrer sàpiga que 
aquí va viure i va morir el doctor que 
va pujar molts dels infants del nostre 
poble. 
Per tot això i per més, voldria dema-
nar una pregària per a ell i el record 
més bo que es mereix el doctor Be-
nedé. Descansi en pau.

Cristina Riera
Montcada

Carrer Sant Antoni 
Sóc una veïna de la Carretera Vella i 
treballo en una empresa del Pla d’en 
Coll. Normalment trigava aproxima-

dament 5 minuts a arribar al treball. 
Pels matins, a les 7.30h tot està col-
lapsat (C-17, avinguda de la Ribe-
ra... a més del pas a nivell tancat), 
fent que el meu trajecte es faci ara 
de 30 minuts.
Fins fa poc, i com veïna del poble, 
passava pel carrer Sant Antoni tots 
els dies, doncs era una bona via 
d’escapament mentre es fan les 
obres de la C-17. No entenc perquè 
hi ha veïns de Montcada que tenen 
el privilegi de tenir un carrer només 
per a ells i que els altres ens haguem 
de perjudicar per aquesta situació. 
Si us plau, m’agradaria que almenys 
a certes hores del col·lapse matinal 
deixessin passar com a mínim als 
veïns del poble, ja que també ens 
agradaria disposar d’un carrer úni-
cament per a nosaltres, però com-
prenem que hem de tenir tots els 
mateixos drets.
Estem fent manifestacions per so-
terrar el pas a nivell perquè ens 
impossibilita la circulació, així que 
tampoc té lògica que ens tanquin un 
carrer. Si us plau, senyor alcalde i 
el seu equip de govern, mirin també 
per Montcada Centre i no ens deixin 
de banda. Els veïns de la zona que 
se sentin perjudicats per aquesta 
situació que se sumin a la proposta 
esmentada.

Carmen Pozo Montesinos
Montcada

‘Moobing’
Quisiera compartir mi experiencia 
con otras personas que, como yo, se 
hayan sentido acosadas en su tra-
bajo y hayan tenido que renunciar 
a él para recuperar la salud. El mo-
obing continua siendo, hoy en día, 
un tema tabú. La víctima tiene que 
demostrar que el acoso existe y, al 
tratarse de un maltrato psicológico por 
parte de un superior, al fi nal siempre 
es su palabra contra la tuya. Ni la 

empresa ni la administración com-
petente tienen en consideración los 
informes médicos que presentas. No 
se preocupan de investigar tu caso, 
de tener en cuenta si la otra parte ya 
ha tenido denuncias previas por el 
mismo tema. Nada cuenta. Ni que 
hayas tenido que coger la baja por 
maltrato psicológico, ni que te estés 
medicando. Es así de triste y hace 
que te sientas todavía más sola, más 
incomprendida y que veas cómo ir-
remediablemente tu caso lo van a 
sufrir o lo siguen ya sufriendo otras 
personas.
Soy extrabajadora de Supermercados 
CONDIS 639 de Montcada i Reixac, 
empresa en la que estado los dos 
últimos años y que fi nalmente he 
dejado por culpa del trato recibido 
por el encargado. Hace 18 años que 
me dedico al ámbito comercial y que 
trato con el público y nunca hasta 
ahora había vivido una situación de 
moobing. Después de estar dos me-
ses de baja por depresión, el Insti-
tut Català d’Avaluacions Mèdiques 
me obligó a volver al trabajo pese a 
seguir en tratamiento. Como era de 
esperar, a los dos días volvía a estar 
fatal, por lo cual decidí presentar 
una denuncia por moobing. 
A las puertas del juicio, la empresa 
me propuso un pacto, o bien me des-
pedía con una buena indemnización 
o me reincorporaba a mi puesto de 
trabajo bajo las órdenes del mismo 
sujeto. Decidí acabar con el proble-
ma y aceptar el despido. Yo me he 
ido, pero los compañeros que quedan 
siguen sufriendo el mismo problema. 
Espero que mi caso sirva para animar 
a otras personas que están viviendo 
un caso similar a que denuncien 
y no se conformen para que no se 
sientan culpables, al contrario, son 
víctimas. 

Asunción Aparicio
Cant Sant Joan

El proper número, el 2 de novembre
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Convergència i Unió vol manifestar el seu com-
promís per fomentar la participació democràtica 
i la transparència i fer realitat el nostre compro-
mís electoral.
La implicació dels ciutadans i ciutadanes de 
Montcada i Reixac no pot quedar limitada a la 
tria periòdica dels seus representants en les 
eleccions municipals.
En el segle XXI el bon funcionament de la ciutat 
no és una responsabilitat exclusiva dels polítics. 
És necessari comptar amb la participació activa 
de les entitats i la ciutadania. 

Montcada i Reixac és un espai de convivència, 
ric, obert i complex per la seva estructura ter-
ritorial de barris. Cal dinamitzar i estimular les 
relacions entre les persones i l’administració 
local, l’Ajuntament, amb instruments de diàleg 
i debat, de caràcter obert, participatiu i plu-
ralista.
Ara cal escollir i nomenar el Defensor del Ciu-
tadà, que  ha de ser una persona també ha de 
ser una institució amb mitjans adients, amb in-
dependència i objectivitat, que ha de estudiar 
i resoldre les peticions o les queixes que fan 

els ciutadans a l’administració local i que no 
tenen resposta. És la prova del 9 de la demo-
cràcia local.

>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Volem resoldre la situació de la Zona 21
Ho volem fer. Volem resoldre la situació de la 
Zona 21 de Terra Nostra de forma conjunta amb 
el veïnat i amb la resta de forces polítiques amb 
representació a l’Ajuntament. Per aquesta raó, al 
proper Ple del mes d’octubre aprovarem la crea-
ció de la Comissió Estratègica per a la Zona 21 
de Terra Nostra, integrada pels i per les portaveus 
polítics al consistori, tècnics municipals i repre-
sentants dels veïns i veïnes afectats.
En el nostre cas, ja vam destacar al programa 
electoral, concretament a la pàgina 14, que con-
tinuaríem treballant amb el veïnat per trobar la 

millor proposta per a la Zona 21 de Terra Nostra.
De les cinc unitats d’actuació en què es divideix 
l’àmbit després de la modifi cació del Pla General 
Metropolità, aprovat amb el vot a favor de tots els 
grups municipals el 25 de setembre de 2003, els 
propietaris de la número 1 fa uns dies que han 
començat a executar la llicència d’edifi cació. Pel 
que fa a la número 2, des del govern municipal, 
treballem de valent amb una única fi nalitat: tirar 
endavant els projectes d’urbanització i reparcel-
lació amb la menor quantitat d’expropiacions a 
realitzar, amb la mínima repercussió possible a 

les butxaques de les famílies implicades i amb 
l’interès en resoldre aquesta situació el més aviat 
possible.
Encara hi ha feina a fer i la volem consensuar 
entre tothom per mitjà de la nova Comissió Es-
tratègica. Després, caldrà desenvolupar el pla-
nejament de les unitats d’actuació 3, 4 i 5. Una 
vegada fi nalitzat el projecte de legalització, que 
ja dura prop de 20 anys, el veïnat del barri dis-
posarà de serveis tan elementals com carrers 
en condicions, clavegueram, llum, aigua, gas i 
telèfon.

Cal un treball conjunt per millorar el municipi
Aquest estiu es va publicar un ban que dema-
nava el compliment de l’Ordenança Municipal 
de Convivència i en base a aquesta es prohi-
bia les activitats esportives a les pistes desco-
bertes en els horaris de descans nocturn, és 
a dir, entre les 21 i les 8h. Però el ban es va 
oblidar d’advertir a l’empresa de neteja, que 
utilitza les màquines escombradora  i bufado-
ra molt abans de les 8h. En el mateix sentit, el 
nostre grup ha demanat al Govern Municipal 
que actuï contra el dipòsit de ferralla, ja que 
hi ha un informe de la Diputació que reconeix 

una emissió de 70,6 Db, superant els 65 Db 
establerts a l’Ordenança Municipal.
Tots hem de treballar perquè el dipòsit de 
ferralla es tanqui. Veïns i grups polítics hem 
presentat al·legacions, però serà vital l’informe 
que ha de presentar l’Ajuntament i la docu-
mentació que adjunti sobre l’incompliment de 
la normativa vigent i el seu impacte a l’entorn.
De la mateixa manera hem de treballar el 
tema Asland, tenim que impedir que s’am-
pliï la concessió d’extracció i que s’autoritzi a 
cremar llots de depuradora, necessitem que 

s’instal·li una estació de control ambiental 
permanent i en continu, que ens faciliti la in-
formació sobre l’índex de contaminació que 
suportem i amb això poder actuar.
Es necessita un treball conjunt del Govern Mu-
nicipal, partits polítics i veïns, només així acon-
seguirem millorar Montcada. Com a mostra un 
botó, “Soterrament de la línia de França”. En 
quina situació estaríem ara si el Govern Munici-
pal hagués continuat sol? Segurament els veïns 
de Montcada Centre estarien separats per un 
mur.

Sólo se sabe que no se sabe nada
En el momento de escribir estas líneas, nada 
sabemos del nuevo gobierno de nuestra ciudad. 
Reconozco que puedo entenderlo; comprendo lo 
que debe costarles ponerse de acuerdo en una 
sola cosa. Los dos partidos gobernantes (PSC y 
CIU) se presentaron a las pasadas elecciones 
con programas electorales muy diferentes en 
aquellos temas más polémicos para la ciudad y, 
ahora, al intentar crear un solo programa de go-
bierno para estos próximos cuatro años, no hay 
manera de cuadrarlos y poder así presentar un 
documento serio. Los vecinos de Montcada de-

bemos saber lo que el nuevo gobierno pretende 
hacer en nuestros barrios, con nuestros recursos 
y, en defi nitiva, con el dinero que pagamos;  lo 
que no vale es ir improvisando según aparecen 
los problemas porque hay muchas necesidades 
en nuestra ciudad que merecen una respuesta 
inmediata. Los barrios de Can Sant Joan (proble-
mas mediambientales, chatarrería...), Can Cuiàs 
(seguridad, limpieza, plazas guardería,...), Terra 
Nostra (zona 21, zona 15...), Montcada Centro 
(cervecería, casa Larratea, mercado...), Font 
Pudenta (transporte público), Mas Rampinyo 

(comercio)... tienen diversas problemáticas que 
afectan al bienestar de sus vecinos y que mere-
cen una solución rápida y unánime por parte del 
gobierno municipal y, hasta ahora, nada de nada. 
¿Qué crédito puede tener un gobierno con discre-
pancias internas tan acusadas..? Tardaron pocos 
días en repartirse cargos, sillas y despachos, pero 
mucho están tardando en decidir el futuro de la 
ciudad y, sobretodo, los proyectos que llevarán a 
cabo estos cuatro años. Después de casi cinco 
meses desde que se celebraron las elecciones, 
sólo se sabe que no se sabe nada...

La cimentera s’hauria de traslladar
Asland s’hauria de plantejar desmantellar la fà-
brica de Montcada i ubicar-la en un indret que 
no perjudiqui directament a un nucli urbà. La 
possible utilització de “biomassa” com a com-
bustible és la gota que fa vessar el vas i que ha 
de mobilitzar els montcadencs i montcadenques 
perquè amb una sola veu en demanem el seu 
trasllat.
L’any 2005, Asland va fer una inversió de “millo-
ra” de 1.5 milions d’euros construint una nau de 
7.600 m2 per eliminar l’emissió de partícules que 
provenien de l’emmagatzematge a l’aire lliure. 

Aleshores, argumentaven que d’aquesta manera 
contribuïen a la millora de la qualitat de vida i 
condicions de l’entorn proper a la fàbrica. Deien 
que el fet d’eliminar l’emmagatzematge a l’aire 
lliure era a més, un nou avenç en el marc de la 
política mediambiental i compromís de l’empre-
sa per a incorporar a totes les seves fàbriques 
les “millores tecnonològiques” i els sistemes més 
avançats de protecció del medi ambient, que te-
nia com a fi nalitat garantir la sostenibilitat... Així 
mateix, Asland deixava palès que en els darrers 
cinc anys havia invertit més de 6 milions d’euros 

en millores mediambientals a Montcada. Malgrat 
això, els veïns de Montcada no hem percebut 
que aquestes inversions hagin contribuït a la mi-
llora de les nostres condicions de vida, ans el 
contrari. Per la situació crítica de la qualitat de 
medi ambient atmosfèric pel que fa a les emis-
sions de partícules PM10,  Montcada ha estat 
catalogada “Zona de Protecció Especial de l’Am-
bient  Atmosfèric”.
Ara, a més, es planteja utilitzar “llots” com a 
combustible. Potser comença a ser hora que 
l’Ajuntament es planti i digui prou!

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Ara, el defensor del ciutadà

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Agenda Halloween i 
Tots Sants a 
Montcada
Del 31 d’octubre al 3 
de novembre 
L’Esplai SESA fa castanyada el 27. Els cen-

tres cívics i l’AV Font Pudenta organitzen 

una festa el 31. Torna la Nit d’Ànimes a Can 

Tauler i el passatge del terror a Can Cuiàs, el 

2 i 3 de novembre.

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

Exposició de pintures 
de Ricard Liarte

Fins al 28 d’octubre

CINEMA DE TERROR

FESTIVAL MECAL 
i ‘LOS OJOS DEL MAL’  
26 i 27 d’octubre, a les 22 i 19h
 

TEATRE FAMILIAR

 ELS CONTES DEL 
SENYOR NIL

Amb Manel Barceló
28 d’octubre, a les 12h

19 l divendres
Aniversari de Can Tauler. Cercavila, 
jumping, burro català mecànic i giratori 
Orbotron. Tallers de maquillatge i tatuat-
ges. Hora: 17.30h. Lloc: carrer Major, 
plaça de l’Església i Can Tauler 

Taller. Com retocar fotografi es? Hora: 
19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Orga-
nitza: Xarxa de Dinamització i Afotmir.

Presentació. Del llibre Els contes de 
Bagdad, de Glòria Arimon. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori.

Xerrada. Amb Moisès Broggi, metge re-
publicà. Hora: 20h. Lloc: Cafè de Mont-
cada. Organitza: El Cercle Cultural.

20 l dissabte
Taller de reciclatge. Hora: 11h. Lloc: 
Centre Cívic l’Alzina. Gratuït. Organitza: 
Xarxa de Dinamització.

Visita. A una biblioteca de Barcelona. 
Hora: 11h. Lloc de trobada: estació de 
metro de Fontana. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Portes obertes. A la Fundació Engrunes.  
Hora: 16h. Lloc: Fundació Engrunes 
(Coll de Montcada). 

Concert. 5è aniversari de Can Tauler. 
Amb Strawberry Hardcore, Leihotikan, 
El Rey de Espaldas, 11 Varas, La Purria 
i El Nervio. Hora: 20h. Lloc: Camp de 
futbol de la Font Freda. Gratuït.

Teatre. Maria, on ets? De Dèria Teatre. 
Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església. 

21 l diumenge
I Fira Agrícola i Ramadera. Durant tot el 
dia. Exposició d’eines del camp, petita 
granja de bestia i representació de dife-
rents cultisu. Lloc: Sant Antoni-Bogatell. 
Organitza: AV de Montcada Centre.  Veure 
pàgina 25

Teatre familiar. Pinya de contes i cançons. 
Amb Cesc Serrat. Hora: 12h. Lloc: Audi-
tori. Preu: 3,5 euros.  

22 l dilluns
Conferència. La cura, el desenvolupa-
ment i l’educació de les criatures. Hora: 
17.30h. Lloc: CEIP El Turó. Gratuït. 

24 l dimecres
Exposició. Fotografi es dels establiments 
de Montcada que han participat en el 
Concurs d’aparadors de Nadal. Fins al 4 
de novembre. Lloc: Auditori.  

Presentació. Dels nous montcadencs de 
la galeria de personalitats que el Museu 
té a la sala Contemporània. Hora: 19h. 
Lloc: Museu

Presentació. De les noves parelles lin-
güístiques del programa Voluntaris per 
la Llengua. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organitza: Servei Local de Català.

25 l dijous
Cinema. Lola. Hora: 17h. Lloc: Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina.  

26 l divendres
Taller. Tardes d’escalada. Hora: 18h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Inauguració. Del nou curs de l’Escola 
d’Adults (Reixagó, 5). Hora: 18h. 

Cinema. Curtmetratges de terror del Fes-
tival de Curtmetrarges de Barcelona (Me-
cal). Hora: 22h. Lloc: Auditori. Gratuït. 

27 l dissabte
Correllengua. A diferents espais del municipi. 
Veure pàgina 25. Organitza: CAL Montcada.  

Sortida. Els bolets de la Serralada de Marina. 
Inscripcions gratuïtes a la Casa de les Aigües 
(935 726 491) i cmarcos@montcada.org.

Festa de les cultures. Hora: 11h. Lloc: 
Centre Cívic La Ribera i Parc de les Aigües. 
Organitza: Taula Cívica de la Ribera.

Castanyada. Hora: 18h. Lloc: Plaça de 
l’Església. Organitza: Esplai SESA.

Cinema de terror. Los ojos del mal, de 
Gregory Dark. Hora: 19h i 22h. Lloc: Au-
ditori. Preu: 4 euros. 

28 l diumenge
Visita. Montcada medieval. Hora: 10.30h. 
Lloc de sortida: plaça Lluís Companys. Or-
ganitza: Xarxa de Dinamització. 

Visita. A un claustre gòtic de Barcelona. Hora: 
11h. Lloc de sortida: metro plaça de Sants. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre familiar. Els contes del senyor Nil, 
amb Manel Barceló. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori. Preu: 3,5 euros.  

Dinar de pagès. Preu: 5 euros (veure pà-
gina 25). Hora: 14h. Lloc: carrer Major. 
Organitza: AV de Montcada Centre.

29 l dilluns
Conferència. L’establiment de conti-
nuïtats entre els diferents contextos de 
la vida de la infància. Hora: 17.30h. 
Lloc: CEIP El Turó. Gratuït.

30 l dimarts
Taller. Els nens cuinem: panallets i castanyes. 
Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 

31 l dimecres
 Ball de Halloween. Hora: 17.30h. Lloc: Cen-
tre Cívic l’Alzina. 

Nit d’ànimes. Taller de maquillatge i efectes 
especials i pel·lícules de terror. Hora: 18h. 
Lloc: Can Tauler. Organitza: Cau el Turó. 

Castanyades. Hora: 17h. Lloc: Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.  Hora: 
20h. Lloc: seu AV Font Pudenta-Mun-
tanyeta (passatge d’Hug, 28).

2N l divendres
Passatge del terror. També el dia 3. Horari: De 
16 a 18h, sessions infantils; de 18 a 23h, per 
a adults. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Ajuntament-omic (consumidors) ........  935 726 474
Ambulàncies  ......................................................061
Andròmines  ........................................935 641 574
Auditori Municipal  ..............................935 751 289
CAP Montcada (concertar visites)  .......902 111 444
(Servei d’urgències)  ............................935 750 544
CAP Les Indianes (concertar visites) ....902 111 444
(telèfon directe)  ...................................935 752 601
Casa de la Vila (Cultura i Museu)  .......935 651 122
Biblioteca de M. Centre  .......................935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan  ....................935 751 901
Deixalleria  ...........................................935 644 157
Jutjat ...................................................  935 753 925
Montcada Comunicació  ......................935 726 491
Montcada Aqua  ...................................935 650 996

Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  .....902 270 370
Of. d’atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 935 642 450-935 642 654
Protecció Civil  ....................................935 751 717
Punt de servei Fecsa  ...........................935 641 137
Recollida de mobles vells  ...................935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743
Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SOPE)  935 648 505
Serveis Socials  ...................................935 753 430
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Taxis  ....................................................936 917 600

Telèfons d’interès

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J. Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
V. Nieto, Països Catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume I, 30

19 20 21

26 27 2823 24 2522

230 31 129

Duran J. Vila J. Vila

Rivas J. Relat J. RelatE. Relat V. Nieto J. RelatGuix

J. RelatGuix E. Relat V. NietoPardo

Farmàciesoctubre

TEATRE FAMILIAR

 PINYA DE CONTES 
I CANÇONS

Amb Cesc Serrat
21 d’octubre, a les 12h

més informació: www.montcada.cat

Casa de la Vila
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Mas Rampinyo es va sumar a 
la festa per celebrar els 25 anys 
del grup d’havaneres L’Espin-
gari. El passat 6 d’octubre a la 
tarda l’avinguda de Catalunya 
va aplegar més de 700 persones 
en un concert multitudinari que 
va comptar amb la participació 
de cinc grups catalans: Mestre 
d’Aixa, de Vilassar de Mar; Veus 
de Bot, de Tarragona; Arrels de 
Terra Ferma, de Lleida; Port bo, de 
Calella de Palafrugell, a Girona, 
i Les Veus de l’Estany, de Perpinyà, 
a la Catalunya Nord. Des de les 
18 i fi ns a les 21h, els grups es 
van anar alternant a l’escenari 
per oferir algunes de les cançons 
del seu repertori. L’Espingari, com 
a grup anfi trió, va ser l’últim a 
actuar.

Espectacle mariner. El quartet, 
format per Joan i Ricard Perar-
nau, Pere Ferrer i Chus Asenjo, 
va fer una entrada espectacular 
pel passadís central, acompanyat 
del grup de teatre Gog i Magog, 
que simulava l’arribada d’un vai-
xell enmig d’onades del mar. Un 
cop a dalt de l’escenari, el quartet 
va interpretar cinc de les peces 
més emblemàtiques i va mencio-
nar les persones i institucions que 
li han donat suport al llarg de la 
seva trajectòria. L’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU), van ser obsequiats amb 

uns trofeus commemoratius i, al-
hora, les autoritats van lliurar a 
cada músic una litografi a de Joan 
Capella. L’alcalde va felicitar el 
grup “per dur arreu el nom del 
municipi en totes les seves ac-
tuacions”.
L’homenatge més especial va ser 
per a Andreu Navarro, vinculat 
al grup durant vuit anys, que va 
morir al desembre passat. Més 
temps va ser-hi la veu femenina 
de Dolors Puig, 22 anys en con-
cret. El més veterà, Joan Perar-
nau, fundador de la banda, va 
ser obsequiat pels seus companys 
amb la maqueta d’un vaixell. El 
concert va cloure amb una can-
tada conjunta de La bella Lola i El 
meu avi i un sopar de germanor 
a la Unió. L’Espingari ha anunciat 
que farà quatre sessions de cant 
de taverna a diferents locals del 
municipi.

>Cultura

L’ESPINGARI

El conjunt de Mas Rampinyo clourà la programació commemorativa amb quatre cantades tipus taverna a diferents locals del municipi

La Xarxa de Centres 
cívics viatja a l’Edat 
Mitjana. PÀG.  25

Prop de 400 persones 
s’inscriuen als  cursos  
de Cultura. PÀG.  24

Un dels moments més espectaculars de l’acte va ser l’actuació de L’Espingari amb l’animació del grup de teatre Gog i Magog | FOTOS: P.ABIÁN

Més de 700 persones acudeixen al concert 
del 25è aniversari del grup d’havaneres
Pilar Abián | Mas Rampinyo

Les autoritats municipals van lliurar als membres grup una litografi a de Joan Capella Joan Perarnau, fundador del grup, va ser obsequiat amb la maqueta d’un vaixell 
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D’esquerra a dreta, la vídua, Sebastià Heredia i Jordi Liarte, germà del pintor | NÚRIA SÁNCHEZ

ACTIVITATS CULTURALS

Un total de 375 persones s’han 
inscrit als cursos i tallers de la 
Regidoria de Cultura per a la 
nova temporada, la majoria dels 
quals van començar la primera 
setmana d’octubre. Els cursos 
de pintura per a adults i Talla i 
Escultura es van omplir el primer 
dia de matriculacions, en què es 
va registrar una afl uència de pú-
blic de 230 persones, fet que va 
fer necessari mobilitzar més per-
sonal de la Regidoria de Cultura. 
Algunes de les novetats, com el 
curs de Pilates i les sessions de 
cuina infantil, han tingut molt 
bona acceptació. Els únics cursos 
que no s’han pogut obrir per fal-
ta d’inscrits són el de gravat i el 
d’iniciació al Photoshop.

Matrícula oberta. Per tal d’atendre 
la demanda, l’Escola Municipal 
de Talla i Escultura ha obert un 
curs d’iniciació que es farà els 
dimarts (de 18 a 21h). El taller 
costa 80 euros trimestrals i en-
cara hi ha places disponibles. 

La regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), ha destacat que 
“la Casa de la Vila ha esdevin-
gut el centre de la vida cultu-
ral del municipi, per on passen 
prop de 400 montcadencs cada 
setmana per realitzar algun ti-
pus d’activitat”. Les matrícules 
es mantindran obertes durant tot 
el mes d’octubre per als cursos on 
encara hi hagi places.

 

Prop de 400 persones s’apunten a 
l’oferta de cursos i tallers de Cultura

Laura Grau | Montcada

Les novetats del curs de Pilates i les sessions de cuina infantil han tingut molt bona acollida

Una mostra divulga l’obra 
del pintor Ricard Liarte

Prop d’un centenar de persones 
va assistir el 4 d’octubre a la in-
auguració de l’exposició de pin-
tures a l’oli i dibuixos al carbó 
de Ricard Liarte. La sala d’expo-
sicions de la Casa de la Vila va 
quedar petita per retre homenat-
ge al veí montcadenc. El pintor, 
mort al 2004 a l’edat de 71 anys, 
era veí de Can Sant Joan i nebot 
del també artista Ramón Balsa-
lobre. A l’acte, molt emotiu, van 
assistir les autoritats municipals 
i familiars, amics i coneguts del 

pintor. Durant la presentació, 
la regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), va destacar que 
l’Ajuntament “li devia aquest 
reconeixement a Liarte”. En 
representació dels amics va 
parlar Sebastià Heredia, que es 
va mostrar sorprès del seu art, 
“m’he quedat estupefacte de 
la qualitat artística que tenia 
en Ricardo”. La mostra, que 
es podrà veure fi ns al proper 28 
d’octubre, està formada per una 
vintena de quadres, la majoria 
paisatges i bodegons.

Núria Sánchez | Montcada

El curs de Pilates, novetat de l’àrea d’expressió corporal, ha tingut molt èxit | S.ROMERO

El nou membre del jurat, Àlex Mitrani (a l’esquerra), amb la resta de crítics | LAURA GRAU

Un total de 107 artistes concorren 
al Premi de Pintura Masoliver
El crític i professor Àlex Mitrani debuta com a membre del jurat en substitució de Joan Capella

El Premi Nacional de Pintura 
Juan Ramón Masoliver 2007 
ha rebut un total de 107 obres, 
la major part procedents de les 
comarques barcelonines. També 
hi ha participants de València, 
Saragossa i el País Basc i un de 
Portugal. De Montcada, només 
s’hi han presentat dos artistes. 
La xifra de participants és supe-

rior a la de l’any passat en què 
s’hi van presentar 102 autors.
El jurat del certamen, format per 
Josep M.Cadena, Ramon Casalé, 
Conxita Oliver, Josep Corredor-
Matheos i Àlex Mitrani, es va 
reunir el passat 28 de setembre 
a la Casa de la Vila per decidir el 
guanyador i el fi nalista d’aques-
ta edició, noms que no es faran 
públics fi ns al 8 de novembre. El 

jurat estrena un nou component, 
que substitueix el pintor Joan 
Capella. Es tracta d’Àlex Mi-
trani, historiador de l’art que fa 
classes a la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) i és vicepresident 
de l’Associació Catalana de Crí-
tics d’Art. Mitrani va destacar 
“la qualitat i la diversitat de 
les obres presentades al certa-
men”.

Laura Grau | Montcada

PINTURA

Creps al taller de cuina infantil | S.ROMERO
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Ja és obert el termini per 
inscriure’s a la visita guiada per 
la Montcada medieval que or-
ganitza la Xarxa de Dinamitza-
ció Sòciocultural el 28 d’octubre 
al matí. L’activitat es dividirà 
en dues parts. A la primera, els 
participants visitaran les dues 
sales del Museu Municipal i 
podran assistir a una xerrada 
sobre l’urbanisme, la societat i 
l’economia a l’Edat Mitjana. La 

segona part, que es farà amb 
autocar, consistirà en la visita 
comentada al Rec Comtal, la 
Torre dels Frares i l’església de 
Reixac. Els monitors de la sor-
tida seran Sandra Ortega, Iñaki 
Achurra i Ruth Vives, vinculats 
al Museu. Les inscripcions, al 
preu de 3 euros, es poden fer a 
la Casa de la Vila, al Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina i 
als centres cívics Can Cuiàs, La 
Ribera i l’Alzina. 

FESTES DE TARDOR

La primera Fira Agrícola i Ramadera 
recordarà el nostre passat rural
L’AV de Montcada Centre també prepara un dinar de pagès el 28 d’octubre al carrer Major

Donar a conèixer a les noves ge-
neracions i a la gent nouvinguda 
el passat rural de Montcada és 
l’objectiu de la I Fira Agrícola i 
Ramadera que tindrà lloc el 21 
d’octubre a la cruïlla entre els 
carrers Bogatell i Sant Antoni. A 
la fi ra es podrà veure una exposi-
ció d’eines i estris del camp, “que 
permetrà comprovar l’evo-
lució de les feines del camp”, 
segons ha avançat Antoni Trias, 
president de l’AV de Montcada 
Centre, i la reproducció d’una 
estança típica de pagès del 1900, 
amb utensilis i estris domèstics. 
També hi haurà una represen-
tació dels diferents cultius tradi-
cionals (secà, vinya, horta i bosc) 
amb les eines emprades, que es 
farà a les 13 i a les 17h, a la plaça 
de l’estació de Manresa.

Granja per a nens. La fi ra es com-
pletarà amb una petita granja 
amb el bestiar característic de les 
cases de poble. Aquest acte s’em-
marca en les Festes de Tardor que 

ha organitzat l’AV de Montcada 
Centre i que van començar l’1 
d’octubre amb un curs de sarda-
nes. El diumenge 28 d’octubre 
tindrà lloc un dinar de pagès al 
carrer Major. Després hi haurà 
un concert a càrrec de l’Associa-
ció Giravolt, l’actuació de la Co-
lla de Gegants de Montcada i un 
ball de gitanes amb la Colla de 
Ripollet. Els tiquets, a 5 euros, es 
poden comprar a Can Joanet.

Batre o separar el gra de la palla era una de les feines més feixugues | FUNDACIÓ/ARXIU

Visita per la Montcada medieval
El programa inclou un recorregut pel Rec Comtal, la Torre dels Frares i l’església de Reixac

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada

El Correllengua arriba a 
Montcada per primer cop

La secció local de la Coordinado-
ra d’Associacions per la Llengua 
(CAL) organitzarà per primera 
vegada a Montcada el Correllen-
gua, una iniciativa per promoure 
la cultura catalana i l’ús social de 
la llengua. El gruix del progra-
ma tindrà lloc el 27 d’octubre a 
la plaça de l’Església. A les 17h, 
l’Agrupació Escolta El Turó farà 
una gimcana per la llengua.  

Flama i manifest. A les 18h arri-
barà la fl ama del Correllengua, 

hi haurà parlaments i la lectura 
d’un manifest. Després actuaran 
el grup de teatre Semper Fidelis i 
l’artista Pep Roig, amb l’especta-
cle Ara és demà, sobre poemes de 
Miquel Martí i Pol. A partir de 
les 21h, l’Abi acollirà un sopar de 
taverna amb el grup L’Espingari 
i una festa catalana amb el grup 
Mel i Mogró. La CAL també ha 
inclós al Correllengua el dinar 
de pagès de l’AV de Montcada 
centre (el 28 d’octubre) i dues 
conferències d’El Cercle Cultu-
ral, que es faran al novembre.

Laura Grau | Montcada

La CAL va fer una marxa l’11 de setembre per reivindicar la cultura catalana | L.GRAU/ARXIU

CAL

L’església de Reixac | ARXIU/FUNDACIÓ

Taller de sardanes a l’Abi | N.SÁNCHEZ

Comunicació entre poblats ibers. El Museu municipal 
ha participat un any més en l’activitat de comunicació entre poblats 
ibers amb miralls, “Els pobles de la Laietània se saluden”. Aquesta 
activitat es fa conjuntament amb els museus de Cerdanyola i Santa 
Coloma de Gramenet en el marc del Cap de Setmana Ibèric (6 i 7 d’oc-
tubre) que celebren tots els poblats de la Ruta dels Ibers | LG

MERCEDES DURAN
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Fidel Casajuana ha publicat un 
llibre de fotografi es titulat Mas 
Rampinyo, sentiment de poble,  
on dóna la seva visió dels can-
vis que ha sofert el barri en els 
últims 30 anys i alerta sobre la 
pèrdua del patrimoni històric. 
Casajuana reivindica “un Mas 
Rampinyo independent per 
poder ser un poble amb iden-
titat pròpia”. La presentació la 
va fer el 6 d’octubre en un acte 
privat | LG

CERCLE CULTURAL

El llibre d’autoajuda ‘Des-educa’t’ 
reclama el valor de les emocions 
Els seus autors, Pere Darder i Eva Bach, van fer una xerrada el 3 d’octubre a Montcada

“Hi ha aspectes del nostre pro-
cés d’aprenentatge que hem de 
revisar, perquè potser tenien 
sentit en el seu moment, però 
ara ens suposen una càrrega”, 
Així va resumir la pedagoga Eva 
Bach la fi losofi a principal del 
llibre Des-educa’t, una proposta per 
viure i conviure millor, que es va 
presentar el 3 d’octubre al Cafè 
de Montcada en un acte organit-
zat pel Cercle Cultural. L’altre 
autor del volum, Pere Darder 
–professor de Ciències de l’Edu-
cació i president del Consell Es-
colar de Catalunya– va senyalar 
que “la societat en què vivim 
no té prou en compte el valor 
de les emocions, que són essen-
cials per entendre el món i co-

municar-nos amb els altres”. El 
Cercle va inaugurar amb aquest 
acte el programa d’activitats de 
la temporada en què té previst 

portar a Montcada el metge 
Moisès Broggi (19 d’octubre) i 
els escriptors Víctor Alexandre i 
Maurici Jaumandreu.

Pere Darder i Eva Bach van fer la xerrada al Cafè de Montcada | NÚRIA SÁNCHEZ

Núria Sánchez | Montcada

Imatges de Mas 
Rampinyo

Fidel Casajuana, a la dreta de la imatge, durant la presentació del seu llibre | PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

> L’Esplai per a la Dona engega el curs

El 24 d’octubre (19h) tindrà lloc l’acte de constitució de noves parelles 
lingüístiques que organitza el Servei Local de Català (SLC) per posar 
en contacte persones que volen practicar el català amb voluntaris que 
s’han ofert per participar al programa. L’acte es farà a la sala institucio-
nal de la Casa de la Vila i comptarà amb la presència de representants 
de la CAL, que parlaran sobre l’entitat i la primera edició del Correllen-
gua, el 27 d’octubre a Montcada | LR

> La Pegatina, solidària amb el Sàhara
El grup La Pegatina ha col·laborat 
amb el cedè Esperansaharaui, un 
treball en què participen grups 
com Che Sudaka, La Kinky Beat, La 
Chango Family, Patchanka, Obrint 
pas i Radio Roots. El cedè costa 6 
euros i la seva venda la duen a ter-
me els grups que hi col·laboren. De 
cada disc venut, 2 euros es desti-
naran al poble sahrauí, exiliat al 
desert de l’hamada algeriana des 
de fa més de trenta anys. Es pot 
consultar més informació sobre el projecte solidari al web www.espe-
ransaharaui.org. La Pegatina hi ha col·laborat amb la cançó titulada La 
Negra, un tema que no està al seu únic disc Al Carrer! i que compta amb 
la col·laboració d’un dels nous integrants del grup, el trompetista d’origen 
italofrancès Axel Magnani | LR

L’Esplai per a la 
Dona ha engegat 
la programació de 
la nova temporada 
en què destaquen 
els cursos de ma-
nualitats, com ce-
ràmica russa, pin-
tura i puntes de 
coixí; les classes 
de manteniment i 
ioga i les tertúlies 
dels dilluns, que dirigeix Maria Ventura. L’entitat va cloure els actes 
del seu vintè aniversari amb un viatge cultural a Castella-Lleó a fi nal 
de setembre. Durant la visita al Castell d’Íscar, els participants es van 
disfressar de personatges de l’Edat Mitjana amb reproduccions del 
vestuari de l’època (a la foto) | LR

>L’SLC convoca noves parelles lingüístiques

FRANCESC SORIANO

LA PEGATINA
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Nova edició del passatge 
del Terror a Can Cuiàs

El Centre Cívic Can Cuiàs aco-
llirà els dies 2 i 3 de novembre 
el 5è Passatge del Terror, que 
organitzen el Col·lectiu Jove C4 

i la Regidoria de Joventut per 
celebrar la festa de Halloween. En 
aquesta edició, l’escenografi a re-
produirà les dependències d’un 
vaixell fantasma. Una trentena 
de joves disfressats s’ocuparà 
dels ensurts i les sorpreses. De 
16 a 18h es faran sessions infan-
tils i, de 18 a 23h, les emocions 
més fortes estaran reservades als 
més grans de 12 anys. 

Terror i castanyes. L’Auditori ha 
programat el 26 d’octubre (22h) 
quatre curts de terror seleccio-
nats al Festival de Barcelona 

(Mecal), amb entrada gratuïta. 
El 27 d’octubre s’ha programat 
el llargmetratge Los ojos del mal  
(19 i 22h). 
El 31 d’octubre Can Tauler aco-
llirà una nova edició de la Nit 
d’Ànimes (18h), que organitza el 
Cau El Turó. L’activitat inclourà 
un taller de maquillatge i efectes 
especials i la projecció de pel-
lícules de terror. El mateix dia, a 
la tarda, també hi haurà ball de 
Halloween al Centre Cívic l’Al-
zina, de Terra Nostra (17.30h); i 
castanyades al Casal de la Gent 
Gran de la Mina (17h); al Centre 
Cívic La Ribera (18h) i al local de 
l’AV de Font Pudenta-Muntanye-
ta (20h). L’esplai SESA farà una 
festa infantil de la Castanyada el 
27 a la plaça de l’Església (18h).

‘HALLOWEEN’ I TOTS SANTS

L’Auditori acollirà curts de terror i Can Tauler, la Nit d’Ànimes

el retro-visor Laura Grau 
Fundació Cultural

L’origen d’aquest nom podria ser degut a la fl aira típica de les aigües riques en ferro

Montcada i Reixac gaudia d’una 
certa fama per la qualitat de les 
seves aigües i, molt especial-
ment, per les fonts que existien 
a diferents indrets. La gent hi 
anava quan volia assaborir aigua 
fresca, neta, sense gust de clor i, 
a la vegada, gaudir de la natura. 
A la foto, de principi del segle XX, 
podem veure un grup de dones  
a la Font Pudenta. Sobre el nom 
d’aquesta font hi ha diverses teo-
ries, però la més creïble és que 
l’aigua fes pudor a causa de la 
presència de partícules d’òxid de 

ferro procedents d’una mina d’El 
Turó. Així ho confi rma el testimo-
ni d’un viatger del segle XX que 
parla de dues fonts de Montcada 
“que rajaven aigua de color 
groc”. Una era la Font del Ferro i 
l’altra, molt probablement, la que 
coneixem amb el nom de Font 
Pudenta. 
Segons alguns testimonis, el 
passat estiu va deixar de rajar el 
petit fi l d’aigua que encara sortia 
esporàdicament. Una possible 
explicació és que la mina d’aigua 
originària, a l’altra banda de la via 
del tren, estigui embossada. 

Quan la Font Pudenta rajava aigua 
neta, fresca i amb olor intensa

Dones bevent aigua a la Font Pudenta a principi del segle XX | ARXIU FUNDACIÓ CULTURAL

La gent anava a 
les fonts quan volia 
assaborir aigua neta 
i sense gust de clor

El passatge del terror de Can Cuiàs conté escenes impactants | S.ROMERO/ARXIU

Laura Grau | Montcada
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L’UE Montcada segueix sumant 
títols. El club montcadenc s’ha 
superat a si mateix i, per prime-
ra vegada en la seva història, ha 
aconseguit el triplet després de 
proclamar-se campió de Catalun-
ya per equips de partides ràpides, 
un torneig que es va disputar el 
30 de setembre a l’Estartit (Baix 
Empordà). El conjunt A –for-
mat per Jaime Cuartas, Arturo 
Vidarte, José María Hernando i 
Juan José Hernández– va fer un 
excel·lent torneig amb 7 victòries, 
2 taules i cap derrota. Per la seva 
banda, l’equip B de la UE Mon-
tcada –composat per Joaquim 
Martín, Antoni Gil, Josep Solé i 
Eva Zamarreño– es va classifi car 
a la dissetena posició amb 4 trio-
mfs, 1 taula i 4 derrotes.

Altres èxits. El primer èxit de la 
temporada de l’UE Montcada 
va ser l’obtenció de la Copa Ca-
talunya, disputada el 21 de gener 
a Girona, un guardó que encara 
no tenia a les seves vitrines. El 
segon títol va arribar a fi nal de 
març: l’entitat va revalidar per 
segon any consecutiu el Campio-
nat de Catalunya per equips a la 
Divisió d’Honor. El millor coefi -
cient va decantar la balança cap 
al conjunt local, ja que va quedar 
empatat a 7’5 punts a la primera 
posició amb l’Uga. 
L’únic objectiu que l’UE Mont-
cada no ha assolit enguany ha es-

tat l’ascens a la màxima catego-
ria al Campionat d’Espanya per 
equips. Els montcadencs es van 
quedar a les portes d’accedir a 
la Divisió d’Honor, ja que van 
quedar tercers empatats a 16 
punts amb el Barberà, que va 
pujar en ser segon gràcies al 
millor coefi cient. “És l’únic que 
ens ha faltat aconseguir, però 
estem molt satisfets perquè 
semblava impossible millorar 
el doblet que van guanyar la 
temporada anterior”, ha dit 
Jaume Izquierdo, president del 
club.

El Game’s Gallery 
perd llocs a la taula de 
Primera A.  PÀG. 30  

El Valentine encaixa 
la primera derrota amb 
l’Olivar.  PÀG. 31  

ESCACS

L’UE Montcada fa triplet en obtenir 
el torneig català de partides ràpides
Sílvia Alquézar  |  Redacció

Membres de la directiva i jugadors de la UE Montcada amb els tres trofeus guanyats aquesta temporada | SANTI ROMERO  

>Esports

la pròxima temporada

La Divisió d’Honor estatal serà una prioritat

El club local ha estat el més guardonat de Catalunya en sumar aquesta temporada els tres títols més importants

L’UE Montcada ja ha començat a planifi car la pròxima temporada, 
que començarà el pròxim mes de gener amb la disputa de la Copa 
Catalana. El president, Jaume Izquierdo, ha avançat que el club no-
més participarà amb l’equip de Preferent perquè l’objectiu és centrar  
els esforços al Campionat d’Espanya per equips: “Volem pujar a la 
màxima categoria, una fi ta que ens ha quedat pendent enguany”. 
De cara al Campionat de Catalunya per conjunts, l’UE Montcada vol 
tornar a revalidar el títol. Per això, s’ha reforçat amb el fi txatge del gran 
mestre Marc Narciso i del mestre internacional Víctor Vehí. L’equip 
local també tindrà a les seves fi les els grans mestres Radek Kalod, 
Gabriel del Río i el txec Viktor Laznicka, de només 19 anys i que serà 
el tauler número ú | SA 

Montcada serà 
la seu del Barça 
en la primera 
lliga estatal

Montcada i Reixac serà la seu de 
l’equip de veterans del FC Barce-
lona que participarà a la primera 
lliga nacional de futbol indoor, 
organitzada per l’empresa Futbol 
Indoor Events. El torneig, que 
començarà l’11 de gener i acaba-
rà el 16 de maig, comptarà amb 
la participació dels nou campio-
ns de la lliga de Primera Divisió. 
El Barça jugarà quatre partits al 
pavelló Miquel Poblet. El pri-
mer serà el pròxim 18 de gener 
contra la Reial Societat. “Hem 
escollit Montcada perquè sem-
pre s’ha bolcat amb tots els 
partits de futbol indoor”, va 
manifestar el gerent de Futbol 
Indoor Events, Álvaro Garrido, 
durant la signatura del conveni 
amb l’Ajuntament per acollir el 
nou torneig, que va tenir lloc el 
dia 17. El regidor d’Esports, Juan 
Parra (PSC), està convençut que 
“serà un èxit de públic”. La lli-
ga de veterans es presentarà ofi -
cialment al desembre.

Sílvia Alquézar  |  Montcada

FUTBOL INDOOR

Amor i Òscar al matx d’enguany |  GABI BRAU
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El Sant Joan Atlètic i el Santa Ma-
ria segueixen imbatuts al Grup 
Novè de Segona Regional. Des-
prés de cinc jornades, el conjunt 
de Can Sant Joan és segon amb 
13 punts, mentre que el de Terra 
Nostra ocupa el sisè lloc amb 11. 

Al darrer matx disputat, el Sant 
Joan va golejar el Montornès per 
6-1 i el Santa Maria va empatar a 
un tant al camp del Lliçà d’Avall. 
Ambdós equips coincideixen a 
destacar que l’inici de tempora-
da és molt positiu, però no volen 
caure en un excés de confi ança.

El que normalment hauria de 
ser un factor positiu i que aju-
dés l’equip a estabilitzar-se a la 
Primera Divisió Catalana, s’ha 
confi rmat com la principal rèmo-
ra del CD Montcada en l’inici 
de lliga. Òbviament, es tracta 
de l’ansietat i la infl uència noci-
va que suposa per als homes de  
Luis Fernández el fet d’haver de 
jugar davant del seu públic al 
nou estadi de la Ferreria. Aquest 
mal es va fer més palès que mai 
al matx contra l’Amposta, que es 
va endur una àmplia victòria (0-
3) enfront dels montcadencs a la 
setena jornada de lliga. 

Mala imatge. L’equip, tot i con-
tinuar arrossegant el problema 
de les lesions, va sortir disposat 
a trencar la mala fortuna que 
l’acompanya com a local, però 
a la mitja hora de joc, una pèr-
dua de pilota va desencadenar 
el primer gol dels del Montsià 
i els verds es van ensorrar. A 
partir d’aquell moment, i aba-
tuts mentalment, l’actitud que 

els montcadencs van oferir no 
va ser l’adequada. El Montcada 
va tocar fons i l’Amposta va fer 
dos gols més, com n’hagués po-
gut fer mitja dotzena. Fa només 
dues setmanes, la història es va 
repetir contra el Poble Sec (0-2), 
però la imatge va ser ben dife-

rent i l’equip va lluitar pel triomf 
fi ns a l’últim segon, igual que en 
el desplaçament a Figueres, on 
els verds van treure un merito-
ri empat (0-0) jugant l’últim terç 
amb deu homes per l’expulsió 
de Cabra. El campionat només 
acaba de començar i qui vulgui 

veure l’ampolla mig plena té 
motius per fer-ho, ja que només 
dos punts separen el club de la 
salvació. 
El CD Montcada ha fi txat el 
davanter Nacho Garzón, proce-
dent de l’Europa per reforçar la 
plantilla, amb molts lesionats.

FUTBOL. Primera Catalana 

Els nervis traeixen el conjunt dirigit per Luis Fernández, que va caure derrotat contra l’Amposta per 0-3

César Sánchez  |  Redacció 

El davanter Gerard Colomo envoltat de jugadors de l’Amposta al nou estadi de la Ferreria | SANTI ROMERO

El CD Montcada se situa cuer en 
perdre un altre matx al nou estadi

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional 

El Sant Joan i el Santa 
Maria segueixen invictes
Sílvia Alquézar  |  Redacció

Frank, del Santa Maria |  SANTI ROMERO

En el partit de la cinquena 
jornada contra el Poble Sec, 
mes enllà de la mala sort del 
resultat, la desgràcia va ser 
particularment cruel amb 
Noel Montaño, el porter titular 
del CD Montcada. Una topa-
da a l’àrea va acabar amb el 
’nº1’ montcadenc amb diver-
sos cops al cap i al tronc que 
l’obligaven a aturar-se com a 
mínim dues setmanes. L’opor-
tunitat li arribava a Josep Sal-
vador, ’Salva’ (que amb aquest 
cognom semblava destinat a 
convertir-se irremediablament 
en porter), que es va convertir 
en l’heroi del laboriós empat 
que els verds van treure del 
municipal de Vilatenim contra 
l’FE Figueres. A terres empor-
daneses, Salva va fer tot un 
recital. A la primera part va 
treure una mà increïble a un 
xut ras que tothom cantava ja 
com a gol i, a l’últim tram del 
partit, quan els locals busca-
ven el gol amb insistència, va 
evitar miraculosament que un 
xut a boca de canó sentenci-
és els montcadencs. Salvador 
va donar al CD Montcada el 
quart punt de la temporada i 
va demostrar que Noel té un 
suplent de luxe | CS

el porter suplent

El fet de dir-se Salvador

<<

J. Salvador
porter del 
CD Montcada

Pablo Barbosa controla una pilota davant un rival de La Romànica |  SANTI ROMERO
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L’equip Montcada Cultura ha 
obtingut el passi per disputar la 
fase fi nal de la tercera edició de 
la Copa MoviStar de les Cul-
tures, que tindrà lloc a Madrid 
el pròxim mes de novembre. El 
conjunt local va quedar campió 
de la lligueta que es va jugar a les 
instal·lacions de la pista coberta 
municipal i del CEIP Reixac 
el 13 i 14 d’octubre. Montcada 
Cultura, composat per nois de 
nacionalitat espanyola, va vèncer 
a la fi nal el FC Catalandaoud, 
format per jugadors del Marroc, 
per 7-3. Aquesta és la tercera ve-
gada que l’equip montcadenc, 
sota les ordres de Javier Váz-
quez, aconsegueix la classifi cació 
per a la fi nal de la Copa MoviS-
tar de les Cultures, un torneig de 
futbol sala que té com a objectiu 
promoure i difondre la integra-

ció del col·lectiu immigrant a la 
societat a través de l’esport.
A banda de Montcada Cultura, 
la fase prèvia –amb 32 conjunts 
inscrits– va comptar amb la par-
ticipació de cinc equips locals: 
PPF Team (Espanya), Mi respe-
to (Equador), Asalam (Marroc), 
Q Leones (Equador) i Bar Los 
Arcos (Equador). 

Altres activitats. L’organització de 
la fase local –MoviStar i l’Institut 
Municipal d’Esport i Lleu-
re– va preparar altres propostes 
paral·leles a les disputes dels par-
tits. Dissabte al matí hi va haver 
un clínic de futbol per a infants i, 
al migdia, va tenir lloc un dinar 
amb menjars d’arreu del món 
per a tots els assistents.  D’altra 
banda, diumenge es va disputar 
un partit entre dos equips infan-
tils de la ciutat.

El Game’s Gallery Montcada ja 
comença a estar massa allunyat 
del primer lloc del Grup Sisè de 
la Primera Nacional A. Després 
de cinc jornades de competició, 
els homes de Ramon Ferrés acu-
mulaven vuit punts amb una 
única derrota –en el segon par-
tit a casa de l’intractable líder, 
el Corbera– i el mateix nombre 
de victòries, dos, que d’empats. 
Precisament, són aquests em-
pats, tots dos al pavelló Miquel 
Poblet davant el Ripollet i el Vall 
de Tenes, els que han deixat un 
regust de boca amarg entre els 
afi cionats del Game’s Gallery. 

Els empats. Després de perdre 
a la pista del Corbera, el CFS 
Montcada no va fer un mal par-
tit en el derbi vallesà contra el 
Ripollet. Els dos equips van pro-
tagonitzar un duel molt emocio-
nant que va tenir de tot: ambient 
a les graderies, gols –un total de 
sis– i accions polèmiques –amb 
l’1-1, els visitants van reclamar 
un gol fantasma. A sis segons del 
fi nal, Raúl Serrano li va donar 
un punt al Montcada quan tot 
semblava perdut (3-3). Dues set-

manes més tard, el partit contra 
el Vall de Tenes, que arribava al 
Miquel Poblet amb només tres 
punts en quatre partits, també 
es va decidir al l’últim sospir, en-
cara que el desenllaç no va ser 
tan bo per als montcadencs. A 
gairebé tres minuts del fi nal, el 
Game’s Gallery guanyava per 
un còmode 5 a 3, tot i dos llança-
ments al pal de Raúl Serrano. En 
aquest temps, els visitants van 

reduir distàncies en el marcador 
i van aconseguir, de penal, el gol 
de l’empat a 41 segons del xiulet 
fi nal (5-5). A la jugada anterior, 
Blai va enviar, des del seu pro-
pi camp, una pilota als dos pals 
d’una porteria visitant que esta-
va desocupada.
Enmig d’aquests dos empats, el 
Game’s Gallery Montcada va 
aconseguir una victòria agònica 
a la pista del Manacor B (6-7). 

Tot i guanyar al descans per un 
contundent 0 a 3, el partit es va 
complicar després d’una increï-
ble remuntada del conjunt ba-
lear, que es va col·locar amb un 
6 a 4 a falta de tres minuts. En 
aquest temps, va arribar la genial 
reacció dels homes de Ferrés amb 
Sergio, autor de dos gols, com a 
gran protagonista. L’últim tant, 
el de la victòria, es va produir a 
37 segons de la conclusió.

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A

Els homes de Ramon Ferrés han sumat 8 punts en cinc jornades, amb dos empats, dues victòries i una derrota 

Rafa Jiménez | Montcada

Blai intenta controlar una pilota davant la pressió d’un rival del Vall de Tenes, al pavelló Miquel Poblet |  SANTI ROMERO 

Els empats a casa allunyen el Game’s 
Gallery Montcada dels primers llocs    

FUTBOL SALA. Copa MoviStar de les Cultures

Montcada va acollir el 13 i 14 d’octubre la fase prèvia

Montcada Cultura obté el 
passi a la fi nal de Madrid

Sílvia Alquézar | Redacció

El Game’s Gallery Montcada no 
coneix la derrota en els seus tres 
últims partits, però el dos em-
pats a casa li han tret opcions 
d’estar més a dalt. Aquest tres 
partits han tingut un denomina-
dor comú: l’expulsió d’algun ju-
gador montcadenc, l’obligació 
de remuntar un resultat advers 
i la resolució del partit en l’últim 
minut. En dues ocasions, amb 
el Ripollet i el Manacor B, la 
conclusió va ser positiva amb 
l’obtenció d’un punt i una vic-
tòria. En canvi, davant el Vall de 
Tenes aquest últim minut li va 
fer perdre dos punts que sem-
blaven garantits. 
El tècnic, Ramon Ferrés, no 
es creia la mala sort que havia 
tingut el seu equip en l’últim 
partit a casa: “El resum el po-
dem fer amb el xut de Blai, 
que ha estavellat la pilota 
al pal. És qüestió de sort, 
no depèn de treballar més 
durant la setmana o canviar 
als jugadors. Sense aquesta 
sort, no es poden guanyar els 
partits”. Ferrés no podia ama-
gar la seva preocupació pels 
punts perduts a casa: “Fora 
costa molt guanyar i al pave-
lló estem perdent uns punts 
que seran molt importants. 
Ara, només hem de continuar 
treballant i desitjar que can-
viï aquesta sort”. Respecte a 
les expulsions i l’obligació de 
remuntar sempre els marca-
dors, el tècnic troba una expli-
cació en “la falta de cohesió 
que encara li resta a un equip 
tan nou com aquest”  | RJ

l’anàlisi

Tres fi nals d’infart

Una jugada del partit entre els equips locals Q Leones i Bar Los Arcos | SANTI ROMERO Un moment de la fi nal |  SANTI ROMERO

Una dona prepara un cuscús per al dinar multicultural que es va fer el 13 d’octubre per a tots els assistents |  SANTI ROMERO 
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El Valentine masculí va perdre 
el primer partit de lliga el 14 
d’octubre al pavelló Miquel Po-
blet contra l’Aranzauto Fiat Oli-
var de Saragossa (71-72), el rival 
que el va deixar fora dels playoff 
d’ascens la temporada passada. 
El Valentine afrontava el partit 
com una prova de foc, ja que es 
creuava per primera vegada amb 
un dels clubs que ha de ser prin-
cipal enemic durant l’any en la 
lluita per les primeres posicions. 

Mal partit. El Valentine arribava 
com a líder del Grup C de la Lli-
ga EBA, amb tres triomfs i cap 
desfeta, però les conclusions no 
van ser gaire positives. Els locals 
sempre van anar a remolc del 
ritme imposat pel rival. De fet, 
l’única taula de salvació dels ho-
mes de Cèsar Saura durant tot el 
matx va ser la inspiració ofensiva 
de Dani Pérez, que amb 30 punts 

va ser el màxim encistellador 
del partit i va mantenir vius els 
montcadencs fi ns a l’últim quart. 
L’Olivar va desactivar una de les 
principals virtuts del CB Mont-
cada, la de córrer, i en estàtic, la 
manca d’idees dels locals els va 
acabar condemnant. “Hem de 
ser més agressius en l’aspecte 
ofensiu”, ha comentat el tècnic, 
César Saura.
La derrota va ser un gerro 
d’aigua freda per a la immacula-
da trajectòria amb la que l’equip 
havia arrencat la temporada, 
sobretot després de les còmodes 
victòries obtingudes contra el Vi-
ladecans a casa (91-76) i contra 
l’Akasvayu a Figueres (53-76), 
però ha de suposar un punt de 
partida per no tornar a caure 
en els mateixos errors quan vin-
guin partits decisius contra els 
rivals més perillosos del grup, 
començant pel desplaçament a 
Olesa el pròxim 21 d’octubre.

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

El conjunt local és tercer gràcies a les victòries a les tres primeres jornades contra el Mataró, el Figueres i el Viladecans

César Sánchez  |  Redacció

Dani Pérez, amb la pilota, va ser el màxim encistellador amb 30 punts  |  SANTI ROMERO

El Valentine perd el primer matx 
amb l’Olivar, el botxí de l’any passat

El Valentine femení va debutar a 
Primera Catalana amb una vic-
tòria davant l’Olot per 58-54, un 
matx disputat el 29 de setembre 
a la pista coberta. El conjunt lo-
cal va fer un bon partit davant 
un rival complicat que aspira a 
quedar entre els primers classifi -
cats del Grup Primer. 
Però, a les dues jornades se-
güents, el Montcada no va oferir 

la mateixa imatge i va caure de-
rrotat a la pista del Joventut les 
Corts de Barcelona (62-50) el 7 
d’octubre i, el dia 13, contra el 
Lluïsos de Gràcia (75-58). En els 
dos enfrontaments, els rivals van 
encarrilar els triomfs als primers 
minuts, circumstància que va 
obligar al conjunt de Beni López 
anar a remolc en el marcador 
durant la resta del partit. “Pot-
ser ens ha faltat tenir una ac-

titud més positiva, perquè les 
contràries arribaven a totes les 
pilotes”, ha reconegut l’aler-pi-
vot Anna Bassals, qui coincideix 
a destacar amb la seva compan-
ya d’equip Cris Ximenis que les 
lesions també han perjudicat la 
plantilla en l’inici de temporada: 
“No hem pogut estar al cent 
per cent, però hem de seguir 
treballant per mantenir la ca-
tegoria amb tranquil·litat”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Valentine femení ha perdut els dos partits de lliga fora de casa   |  SANTI ROMERO

BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana

El Valentine venç a casa però cau 
en els dos primers desplaçaments 

El CB Montcada 
ret homenatge 
a l’exjugadora 
Mercedes Ortiz

El CB Montcada va retre home-
natge a l’exjugadora, exdirectiva 
i extècnica Mercedes Ortiz, en 
el decurs de la festa de presen-
tació dels tres equips sèniors 
del club que es va fer el 28 de 
setembre a la discoteca Cactus. 
Ortiz va rebre el reconeixe-
ment d’excompanyes d’equip 
i representants de la directiva. 
L’exjugadora local es va mostrar 
molt emocionada per la sorpre-
sa: “No m’ho esperava, però 
crec que no és un homenatge 
només a la meva persona, sinó 
a tot l’equip que va protagoni-
tzar l’època daurada del bàs-
quet femení a la ciutat”.

BÀSQUET

Mercedes Ortiz |  SÍLVIA ALQUÉZAR

Sílvia Alquézar  |  Montcada



32 2a quinzena | Octubre 2007Esports

La Salle masculí no ha començat 
amb bon peu aquesta tempo-
rada, ja que encara no coneix 
la victòria a la Lliga Catalana. 
El conjunt que dirigeix Pablo 
Camarero ha perdut les quatre 
jornades que s’han disputat fi ns 
ara: a casa contra La Salle Bona-
nova (18-19) i el GEiEG de Gi-
rona (24-27) i a domicili contra el 
Palautordera (26-20) i el Bordils 
(29-18). Els mals resultats han si-
tuat l’equip a l’última posició del 
Grup Primer. “Hem de seguir 
treballant per canviar la ratxa 
negativa”, ha dit l’entrenador, 
Pablo Camarero, qui espera po-
der treure la primera victòria en 
el pròxim partit al pavelló Mi-
quel Poblet contra el Parets, el 
penúltim classifi cat.
De fet, les derrotes més dolo-
roses han estat contra La Salle 
Bonanova i el Bordils, dos ri-
vals de nivell similar al seu, ja 
que Palautordera i GEiEG són 

dos dels aspirants a ocupar les 
primeres posicions del grup. En 
aquest inici de temporada, La 
Salle també s’ha vist perjudicada 
per nombroses lesions, com ara 
la d’un dels puntals de la planti-
lla, el veterà Paco Gómez, que al 
matx contra el GEiEG es va fer 
un trencament parcial dels lliga-
ments del genoll que el deixaran 
fora de l’equip fi ns Nadal. El jove 
lateral Chus Giménez també és 
dubte per al pròxim matx.

Femení. La Salle ISTE ha iniciat 
la Lliga Catalana amb una clara 
victòria contra el Cardedeu per 
33-12, el dia 13 al pavelló Mi-
quel Poblet. El conjunt local va 
saber mantenir el ritme del matx 
gràcies a la forta defensa i els 
contraatacs. També cal destacar 
la bona actuació de la portera 
montcadenca Ana Segovia, qui 
va aturar sis penals dels vuit que 
va llençar el Cardedeu. L’extrem 
Carrie Romero ha valorat positi-

vament començar la competició 
amb un triomf contundent “per-
què en una lliga tan curta com 
aquesta és molt important te-
nir un ampli avantatge de gols 
de cara a la classifi cació per a 
la fase següent”.  

> Bona acollida de la bicicletada   
Un centenar de ciclistes va participar el 7 d’octubre a la vin-
tisetena edició de la marxa popular en bicicleta, organitzada 
per l’AV Montcada Nova. La passejada va començar al Parc 
Salvador Allende i va passar pels principals carrers dels dife-
rents barris de la ciutat | SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle ISTE femení debuta a la Lliga Catalana amb una victòria contundent contra el Cardedeu per 33 a 21

Sílvia Alquézar  |  Redacció

La Salle masculí  suma la quarta 
derrota consecutiva a la competició

José Ortín 
venç a la prova 
internacional 
Pedro Delgado

El corredor montcadenc José 
Ortín va guanyar la catorzena 
edició de la prova cicloturista 
internacional Pedro Delgado a 
la categoria de 55 a 64 anys. El 
ciclista local, al CC Ripollet, va 
recórrer els 165 quilòmetres de 
la cursa en un temps de 5 hores 
i 24 segons, amb un avantatge 
d’un quart d’hora sobre el segon 
classifi cat. A la general, Ortín va 
ser el 88 i, com a dada curiosa, 
va entrar un segon abans que 
Pedro Delgado, que va ser el 
91. La prova va comptar amb la 
participació de 1.570 corredors 
de diverses nacionalitats. El re-
corregut incloïa quatre ports de 
muntanya: Navacerrada, Mor-
cuera, Canencia i Navafría. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

CICLISME

La Salle ISTE va recollir el trofeu que l’acredita com a campió de la Copa 
Federació de la temporada 2006-07 de mans del president de la Fede-
ració Catalana, Tomàs Moral, tot just abans de l’inici del primer partit de 
lliga contra el Cardedeu | NS

guardó

La Salle ISTE recull la Copa Federació

SANTI ROMERO 

Comerciant, si et 
vols anunciar a

La Veu truca’ns
i t’informarem

625 601 107



332a quinzena | Octubre 2007 Esports

El Valentine B es troba a la se-
gona posició de la classifi cació 
del Grup Sisè de Tercera Catala-
na amb quatre victòries i només 
una derrota. L’equip de Xavier 
Torreblanca va vèncer en l’última 
jornada el Can Canyelles per un 
clar 69 a 49 i, en l’anterior, es va 
imposar a la pista del Sant Joan 
de Mata per també un contun-
dent 40-74. L’única ensopegada 
va tenir lloc el 30 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
Claret. Els montcadencs van cau-
re derrotats per només dos punts 
de diferència (49-51). L’objectiu 
del Valentine B és recuperar la categoria perduda la temporada anterior. 
L’equip està format sobretot per joves jugadors que provenen del planter 
del CB Montcada.

La Salle B ha començat la nova 
temporada amb dues derrotes. 
Els homes Teo Lazo van perdre el 
primer matx de la competició con-
tra el Valldoreix per només un gol 
de diferència, 28-27. A la jornada 
següent, el conjunt montcadenc 
va ser superat pel Sant Vicenç B 
per 31-38. La primera part, però, 
va acabar amb el resultat de 13-
12 gràcies al bon encert dels ex-
trems i els pivots de La Salle. A la 
represa, el Sant Vicenç va capgirar 
el marcador advers ja que el con-
junt de Montcada va patir un se-
guit d’expulsions que va canviar la 
història del partit. 

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

HANDBOL. SALLE B. Segona Catalana

El sènior B encaixa dues derrotes 

BÀSQUET. Valentine B. 3a Catalana

En segona posició a la classifi cació

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Ct. Territorial

L’Elvira A venç a les dues primeres jornades de lliga 
El sènior A del CB Elvira Cuyàs –a 
la foto– ha guanyat els dos primers 
partits de lliga que ha disputat: da-
vant del Montigalà per 63-53 i a la 
pista del Martorelles per 51-59. El 
darrer matx contra el Lliçà d’Amunt 
B es va ajornar. Després de tres 
jornades, l’Elvira A és sisè del Grup 
Primer del Campionat Territorial de 
Barcelona. Per la seva banda, el 
sènior B del club de Mas Rampi-
nyo va perdre el primer partit de la 
temporada a la pista del Lima Hor-
ta B per 99-45, però a la jornada 
següent va vèncer el Sarrià B per 
59-47. L’últim matx contra l’Escola 
Ipse també es va ajornar.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. 3a Regional

Un punt en tres partits 
El conjunt B de la UE Santa Maria 
només ha guanyat un punt en les 
tres primeres jornades al Grup Cin-
què de Tercera Regional. Els mont-
cadencs van debutar amb una der-
rota al camp de l’Empenta per 1-3 
i, a la setmana següent, van empa-
tar a dos gols contra el Montgat. 
En l’últim matx, el Santa Maria B 
va pedre en el seu desplaçament a 
Cabrils per 3-2. L’equip B del club 
de Terra Nostra es troba situat a la 
tretzena posicio amb 1 punt. A la 
pròxima jornada de la competició, 
el conjunt montcadenc s’enfrontarà 
a l’Oasis A a l’estadi de la Ferreria. 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIAS. Primera Divisió

Els dos conjunts inicien la nova temporada amb triomf
Els dos conjunts sèniors de l’As-
sociació Esportiva Can Cuiàs han 
iniciat la nova temporada amb 
victòries. El primer equip –a la 
foto– va superar el Sant Cebrià per 
10-6. Per la seva banda, el sèni-
or B va superar el DAE per 7-3. 
El conjunt A, dirigit novament per 
Alfonso Anés, intentarà quedar en-
guany entre els primers classifi cats 
i millorar la classifi cació de la cam-
panya anterior, que es va quedar a 
les portes de l’ascens de catego-
ria. Pel que fa al sènior B, l’objectiu 
és formar jugadors joves que pu-
guin nodrir la plantilla de Primera 
Divisió.   

SANTI ROMERO

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

L’equip femení comença amb un victòria a Cerdanyola

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

BÀSQUET
Valentine masculí A 
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
2 Valentine A - Viladecans   91-76
3 Figueres - Valentine A   53-76
4 Valentine A - Fiat Olivar   71-72
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. River Andorra  4 8
2 Argenta - C.B. Granollers  4 7
3 Valentine Montcada  4 7
   

Valentine masculí B 
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
2 Valentine B - Claret A   49-51
3 St Joan Mata B - Valentine B   40-74
4 Valentine B - Canyelles B   69-49
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despi  4 8
2 U.E. Claret “A”  4 8
3 Valentine Montcada “B”  4 7 

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
1 Valentine - Olot   58-54
2 Les Corts A - Valentine   62-50
3 Lluïsos Gràcia - Valentine   75-58
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Nikart - S.E.S.E.  3 6
2 C.B. Femeni Cerdanyola “A”  3 6
3 C.B. Argentona -Credit House  3 6
11 Valentine  3 4

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior
JORNADES  RESULT.
1 Elvira A - Montigalà   63-53
2 Martorelles - Elvira A   51-59
3 Elvira A - Lliçà d’Amunt B   Ajorn.
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ce Les Franqueses “A”  3 6
2 C.B. Sentmenat  3 5
3 A.E. Badalones Dimonis “C”  3 5
6 Elvira Cuyàs  2 4

CCB Elvira Cuyàs
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
1 Lima Horta - Elvira B   97-45
2 Elvira B - Sarrià B   59-47
3 Ipse - Elvira B   Ajorn.
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Caldes Montbui “B”  3 6
2 Jesus Maria I Josep “B”  3 5
3 A.E. Sant Andreu “B”  3 5
12 Elvira Cuyàs  2 3

CB Elvira Cuyàs
Camp. -21 B masc - Grup 4
JORNADES  RESULT.
1 Elvira - Bufala B   73-28
2 Salle Gràcia - Elvira   45-68
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas                   2 4
2 C.B. Ripollet                       2 4
3 C.B. Sentmenat  2 4
   

CB Elvira Cuyàs
Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
1 Elvira - Mira-sol   21-60
2 Castellar - Elvira   Ajornat
3 Elvira - Femení Ronda   22-93
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femeni Ronda                   3 6
2 Apada Promueve                      3 5
3 Basquet Llor                        3 5
14 Elvira Cuyàs  2 2

FUTBOL
CD Montcada A - 1a divisió cat.
JORNADES  RESULT.
5 Montcada - Pueblo Seco   0-2
6 Figueres - Montcada  0-0
7 Montcada - Amposta   0-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Prat, A.E.  “A”  7 15
2 Vilafranca, F.C.  “A”  7 15
3 Cornella U.D  “A”  7 14
20 CD Montcada 7 4

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
1 Sta. Eulalia  - Sta. Maria    1-2
2 Sta. Maria - Llagosta   2-0
3 Montmeló - Sta. Maria    2-2
4 Sta. Maria - Parets   3-0
5 Lliçà - Sta. Maria    1-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  5 15
2 San Juan At.   “A”  5 13
3 Barbera, U.F.  “A”  5 13
6 Sta. Maria 5 11

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
1 L’Empenta - Sta. Maria   1-3
2 Sta Maria - Montgat   2-2
3 Cabrils - Sta Maria   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Juventus,A.C.  “B”  3 9
2 Cabrils, C.E.  “B”  3 9
3 Oasis C.F. At.  “A”  3 9
13 Sta. Maria 3 1

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
1 Barberà  - St. Joan    0-0
2 St. Joan - Romànica   2-1
3 St. Joan - Lourdes   5-2
4 Martorelles - St. Joan    1-2
5 St. Joan - Montornès   6-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  5 15
2 San Juan At.   “A”  5 13
3 Barbera, U.F.  “A”  5 13

FUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
3 Game’s Gallery - Ripollet   3-3
4 Manacor - Game’s Gallery   6-7
5 Game’s Gallery - Vall de Tenes   5-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  4 12
2 F.S. Vilassar De Mar  4 9
3 Canet F.S.  4 8
5 EF Montcada 4 7

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
1 Can Cuiàs A - Sant Cebrià   10-6
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “A”  1 3
2 Club F.S. La Sinia  “A”  1 3
3 F.S. Ripollet   “B”  1 3

AE Can Cuiàs
2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
1 Can Cuyàs - F.S. D.A.E ‘’A’’   8-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “B”  1 3
2 Olimaja Sala C.F.  “A”  1 3
3 La Sardana Badia Valles  “B”  1 3
   

HANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A
JORNADES  RESULT.
2 Palautordera - Montcada   26-20
3 Montcada - Vilatel   24-27
4 Bordils - Montcada   29-18
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    4 8
2 Banyoles H    4 6
3 Ch Bordils     4 4
8 La Salle Montcada 4 0

La Salle masculí B
2a catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Valldoreix - Montcada   28-27
2 Montcada - St Vicenç   31-38
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     2 4
2 Bm La Roca     2 4
3 H Sant Vicenç (B)    2 4
8 La Salle Montcada 2 0

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 La Salle ISTE - Cardedeu   33-12
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Montcada Iste    1 2
2 Club Handbol Igualada     1 2
3 Club Handbol Ascó    0 0 

resultats i classifi cacions

L’equip femení de l’Escola de Futbol Montcada ha començat amb bon peu al Grup Segon de la Segona Divisió. El 
conjunt que dirigeix Antonio Moya per segona temporada consecutiva va vèncer el Cerdanyola del Vallès B a domicili 
per 3-6 en el primer matx de la competició. L’objectiu del bloc montcadenc és lluitar per quedar entre els primers clas-
sifi cats i intentar l’ascens de categoria. La temporada passada, l’EF femení es va quedar a les portes d’aconseguir 
pujar a Primera Divisió, fent una bona campanya. La plantilla està formada bàsicament per jugadores del municipi.
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La lliga escolar –organitza-
da per  l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure  (IME),  
el Consell  de l’Esport Esco-
lar de Montcada (CDEM) 
i les AMPA de les escoles– 
començarà la competició els 
propers 9 i 10 de novembre. 
La principal novetat és el 
retorn de l’IES La Ribera 
amb dos conjunts de fut-
bol sala a la lliga escolar, 
així com la consolidació de 
l’IES Montserra Miró –amb 
dos conjunts de futbol sala 
i un de corfbol– i l’IES La 
Ferreria, amb tres equips de 
futbol sala. D’altra banda, 
tots els CEIP’s, excepte El 
Turó, tenen equips de psi-
comotricitat  i multiesport. 

Valoracions. El president del 
CDEM, Agustín Fuertes, 
s’ha mostrat molt satisfet per 

la bona acceptació de la Lli-
ga Escolar, “estic molt con-
tent perquè tots els centres 
de Montcada  participen 
a les diferents modalitats 
de la lliga escolar i això 
denota la consolidació 

d’aquest projecte”. L’orga-
nització recorda que es ne-
cessiten monitors i àrbitres 
per a la Lliga Escolar.  Els 
interessats poden entregar 
el currículum a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32).

L’institut de la Ribera torna a 
competir a la lliga escolar
Enguany tots els centres educatius del municipi participaran a les diferents modalitats dels Jocs

Núria Sánchez  |  Redacció

JOCS ESCOLARS

Els alumnes de tercer de primària a quart d’ESO poden escollir una sola disciplina, com el futbol  |  SANTI ROMERO

L’UE Montcada obre 
les inscripcions per 
als nous cursos

ESCACS

El Club Unió Escacs 
Montcada ha obert les ins-
cripcions per als cursos de 
la temporada 2007-2008. 
Les classes s’impartiran 
entre octubre i maig. Els 
horaris dels cursos són els 
dimarts de 18 a 19h, per 
als escolars d’iniciació i in-
fants de nivell 1, i de 19 a 
20h per a joves/adults i ju-
gadors del nivell B. D’altra 
banda, els divendres, de 18 

a 19h, és el temps dels es-
colars del nivell 2 i de 19 a 
20h hi ha els jugadors del 
nivell A. 
El president de l’UE 
Montcada, Jaume Izqui-
erdo, ha explicat que la fi -
losofi a del club és que “els 
nostres jugadors apren-
guin, millorin i perfeccio-
nin el seu joc”. El preu de 
la inscripció és de 10 euros 
i es pot formalitzar al pave-
lló Miquel Poblet.

L’oferta inclou cursets per a totes les edats i nivells | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

El CB Montcada centrarà 
els esforços aquesta tem-
porada en continuar man-
tenint el club al màxim 
nivell català. L’entitat viu 
un moment esportiu molt 
bo, ja que és l’any que 

compta amb més conjunts 
competint al nivell A. A 
banda, el club montcadenc 
segueix treballant per do-
nar cabuda a tots els nens 
i nenes que vulguin jugar 
a bàsquet. El coordinador 
del CB Montcada, César 

Monfort, ha indicat que 
volen ser un referent en el 
bàsquet local i català: “Vo-
lem ser un club on pu-
guin jugar i fer esport tots 
els infants del municipi”. 
El CB Montcada compta 
enguany amb 12 equips.

El club compta enguany amb 12 conjunts masculins i un cadet femení

L’entitat treballa per seguir a 
l’elit del bàsquet català

CLUB BÀSQUET MONTCADA

Núria Sánchez  |  Montcada

Familiarització amb l’esport. L’entrenadora Miriam Criado treballa perquè els in-
fants aprenguin a jugar en equip i comencin a conèixer el món del bàsquet.

ESCOLA

Aprendre a jugar 
en equip. Aquest 
conjunt, que juga al 
Nivell A, ha de treba-
llar per saber jugar 
més en equip. L’entre-
nador del Premini A és 
Marc Amenós.

PREMINI A

Gaudir de l’es-
port. El conjunt de 
Miriam Criado i Ana 
Bandrés centrarà els 
seus esforços per 
aprendre a jugar a 
bàsquet i passar-s’ho 
bé fent esport.

PREMINI B

lliga futbol-7
La lliga d’hivern de fut-
bol-7, organitzada per 
l’IME, començarà el pro-
per 26 d’octubre al nou 
estadi de la Ferreria | NS

FOTOS: HAIDI GABARRÓN  
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Primer any a la categoria. L’equip de Marc Sánchez s’estrena enguany a la compe-
tició. L’entrenador ensenyarà als infants a divertir-se i treballar en equip.

MINI A

Formar-los per al futur. Aquest equip intentarà millorar els aspectes tècnics i tàctics 
individualment per treure fruits en properes temporades. El tècnic és Ismael Sistrachs.

INFANTIL A 

Millorar aspec-
tes tècnics. 
L’equip dirigit per 
Albert Mayà s’es-
forçarà per millorar 
individualment i col-
lectivament per com-
petir entre els millors 
del seu grup.

MINI B 

Potenciar el joc 
en equip. El legat 
de Marc Merino és 
que els nens apren-
guin a jugar a bàsquet 
i a desenvolupar un 
bon joc d’equip, així 
com saber competir.

INFANTIL B

Mantenir-se el més amunt possible. L’equip de Miguel Àngel Cortón treballarà 
per quedar el millor possible i classifi car-se per a la fase següent.

CADET MASCULÍ A

Aconseguir ex-
periència. El més 
important per Lluís 
Dalmau i Juan Monte-
ro és que aquest con-
junt agafi  experiència a 
la categoria de cara a 
properes temporades.

CADET MASCULÍ B

Passar-s’ho bé, fent esport. L’objectiu d’Albert Viedma és que els nois es divertei-
xin jugant a bàsquet i quedin el millor possible mostrant el seu millor joc.

CADET MASCULÍ C

Treballar molt. L’equip de Jonhatan López haurà de treballar i lluitar dur per aconseguir 
bons resultats i consolidar l’equip femení del planter de l’entitat.

CADET FEMENÍ
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FOTOS: SANTI ROMERO

Mantenir la categoria. El conjunt de Jordi Sistrachs juga a Preferent A i treballarà per 
estar entre els millors i no perdre la categoria, malgrat ser una plantilla curta en efectius.

JÚNIOR A

Classifi car-se per a la següent fase. Segons l’entrenador del júnior B, Xavier 
Viñé, l’objectiu és aconseguir la classifi cació per a la propera fase.

JÚNIOR B

Un miler de persones va 
assistir el 12 d’octubre 
a la presentació de l’EF 
Montcada al nou estadi de 
la Ferreria. El club compta 
enguany amb una vuitante-
na més de jugadors –en to-

tal prop de 330– i 21 equips, 
19 conjunts de futbol i 2 de 
futbol sala. El coordinador, 
Carlos Depares, ha explicat 
que seguiran treballant per 
augmentar el planter: “Vo-
lem tenir tres equips per 
categoria i donar cabuda 

a tothom”. D’altra banda, 
el president, Manel Trias, 
ha manifestat el desig de 
formar persones: “La jun-
ta treballa per formar 
jugadors i inculcar valors 
com el respecte i el com-
panyerisme”. 

L’entitat compta aquesta temporada amb prop de 330 jugadors

El club centra els esforços en 
ensenyar i formar persones 

ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA

Aprendre a jugar en equip. L’equip d’Alberto Sanchís i Marc Palomino lluitarà per 
aprendre a defensar i atacar col·lectivament.

PATUFET A

Adquirir coneixements. Els nens de Diego Sánchez i Rafael Zapata intentaran apren-
dre els primers elements fonamentals del futbol.

PATUFET C

Conèixer les nocions bàsiques. L’equip de Pau Trias treballarà perquè els nens 
aprenguin les primeres directrius de l’esport. 

PATUFET B 

Fer un bloc i millorar el nivell. L’objectiu dels entrenadors, Jairo Martínez i Dani 
Baena, és conjuntar l’equip i intentar pujar de nivell.

PREBENJAMÍ B

Treballar valors socials i humanitaris. L’entrenador, José Manuel Arjona, vol que 
els nens millorin aspectes de joc i es formin com a persones.  

PREBENJAMÍ A

Núria Sánchez  |  La Ferreria

FOTOS: SANTI ROMERO
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Quedar a la part alta de la classifi cació.  El conjunt infantil A, dirigit per Raúl 
Muñoz, treballarà per quedar entre els primers i intentar pujar de categoria.

INFANTIL A

Divertir-se fent esport. Els nens d’Alberto treballaran durant tota la temporada per 
gaudir i passar-s’ho bé aprenent a jugar a futbol en equip.

ALEVÍ. Futbol 7

Saber els elements bàsics. L’objectiu de Sebastián Amador és que els nens cone-
guin la base del futbol i els conceptes bàsics de l’esport.

BENJAMÍ B

Educació i companyerisme. La fi losofi a de Josep Vidal és que els nens aprenguin 
a conviure, siguin disciplinats i sàpiguen comportar-se amb educació.

BENJAMÍ C

Mantenir la categoria. L’objectiu de l’equip de Jordi Garcia és continuar un any més 
a Primera i que els nens aprenguin tècnica individual i col·lectiva.

ALEVÍ A

Agafar experiència.  El conjunt de Víctor Barrera treballarà per formar-se i adquirir 
experiència de cara a la propera temporada.

ALEVÍ B

Aprendre a jugar. L’equip d’Andrés Arjona té molta il·lusió i ganes d’aprendre a jugar a 
futbol i treballar per formar-se com a persones i bons jugadors.

PREBENJAMÍ C 

Divertir-se i gaudir fent esport. Els nens de Santiago Castro treballen amb l’objec-
tiu de passar-s’ho bé i gaudir jugant a futbol.

BENJAMÍ A 
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Adquirir experiència. L’equip de Juan Carlos López treballarà per seguir augmentant 
les nocions de joc i preparar-se per jugar l’any vinent a Primera Divisió.

INFANTIL B

Classifi car-se el millor possible. El conjunt de Gerard Vendrell lluitarà per estar 
entre els primers classifi cats de la seva categoria.

INFANTIL C

Mantenir la categoria. El cadet A d’Óscar Pérez, que va aconseguir la temporada 
passada l’ascens a Primera, treballarà per assegurar-se la permanència. 

CADET A

Treballar de cara al futur. L’entrenador del segon equip cadet, Rafael García, té l’ob-
jectiu de formar els nens perquè la temporada vinent puguin pujar al Cadet A.

CADET B

CADET C

Pujar a Primera Divisió. L’equip de Manuel Moya, format per nois de primer i segon 
any, centrarà tots els esforços en retornar l’equip a Primera Divisió.

JUVENIL

Competir al màxim. L’objectiu del conjunt de Rafael González és aprendre a jugar, 
millorar el joc individual i col·lectiu i competir al màxim nivell.

FUTBOL SALA. JUVENIL A

Treballar de cara al futur. El segon equip juvenil centrarà esforços en agafar expe-
riència per obtenir bons resultats en el futur. L’entrenador és José Luis Carrasco.

FUTBOL SALA. JUVENIL B

Darrer any de l’equip. El conjunt de Gerardo Suárez intentarà quedar entre els cinc 
primers classifi cats en el seu últim any de juvenil.
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Consolidar un equip femení. Aquest és el primer conjunt femení que es forma a les 
fi les del CFS Montcada. El tècnic, José Cervero, treballarà per mantenir el bloc.

INFANTIL FEMENÍ 

Mantenir la categoria. L’equip de Jon Serrano jugarà enguany a la màxima categoria, 
la Divisió d’Honor i treballarà per assegurar-se la permanència.

BENJAMÍ

Millorar dia a dia. El més important per a Francisco Salazar i Javier Arenas és que els 
nens s’ho passin bé jugant i diàriament millorin el seu joc individual i col·lectiu.

ALEVÍ A

Mantenir el nivell de l’any passat. L’equip de José Cervero i Manuel Guerrero 
lluitarà per seguir al màxim nivell i obtenir tan bons resultats com la temporada passada.

ALEVÍ B

El planter del Game’s Ga-
llery Montcada treballarà 
dur aquesta temporada per 
mantenir les categories. 
Els equips benjamí i infan-
til participaran a Divisió 

d’Honor, mentre que els 
dos alevins ho faran a Pri-
mera Divisió. Finalment, 
el juvenil seguirà jugant a 
Nacional. Tots els conjunts 
estan competint a un nivell 
molt elevat que denota el 

bon nivell esportiu que viu 
l’entitat local. D’altra ban-
da, el club també compta 
amb un infantil femení, 
que encara no sap en qui-
na competició participarà 
aquesta temporada.

El club local compta enguany amb cinc conjunts masculins i un femení

El Game’s Gallery lluitarà per 
assegurar les categories

FUTBOL SALA MONTCADA

Núria Sánchez  |  Redacció

Arribar el més amunt possible. L’infantil ha ascendit enguany a Divisió d’Honor i 
l’entrenador, Gerard López, treballarà per mantenir la categoria i estar entre els millors.

INFANTIL

Treballar per fer una bona temporada. L’entrenador, Roger Martínez, lluitarà per 
estar entre els primers en una categoria tan difícil com és la Nacional. 

JUVENIL

> Homenatge al CFS Montcada benjamí  
L’Ajuntament de Montcada va retre un homenatge el passat 2 d’octubre al con-
junt benjamí del CFS Montcada. L’equip va proclamar-se l’any passat campió 
de lliga, sotscampió de la Copa Catalunya i quart en el Campionat estatal | NS

NÚRIA SÁNCHEZ

FOTOS: SANTI ROMERO



>A títol personal
Laura Grau

Glòria Arimon
Contra la barbàrie. Com si es tractés d’una Sherezade moderna, Glòria Arimon utilitza la litera-
tura per conjurar la violència i l’horror que va veure a l’Iraq l’any 2004, en ple període d’embarga-
ment. Acaba de publicar el seu primer llibre de fi cció, Contes de Bagdad (Editorial Marge Books, 
2007), que  inclou tres relats curts protagonitzats per tres personatges de Les mil i una nits, Sim-
bad, Alí Babà i Aladí, que s’hauran d’enfrontar als problemes de l’Iraq actual. Un euro de la venda 
de cada llibre es destinarà a l’hospital de Sant Raphael de Bagdad, mitjançant l’ong Compromesos 
amb el Món. Periodista i fi lòloga en llengua catalana, aquesta dona menuda i de riure fàcil va néixer 
a Mollet fa 55 anys, però té una relació molt especial amb Montcada i Reixac, on va viure vint anys. 
El 19 d’octubre fa la presentació del llibre a l’Auditori Municipal.

“La paraula pot trencar 
el cercle de la violència”

Aquest llibre és la seva primera in-
cursió en la fi cció.
M’encanta escriure i tinc molts 
escrits guardats per casa, però 
fi ns ara només havia publicat 
treballs de recerca històrica. Un 
editor amic meu va ser qui em va 
animar a publicar els tres contes 
que vaig escriure arran d’un viat-
ge a l’Iraq al 2002, quan el país 
vivia un moment crític a causa 
de l’embargament dictat per les 
Nacions Unides. 
Què li va suposar l’escriptura de 
Contes de Bagdad?
Vaig tornar de l’Iraq molt com-
mocionada. No he pogut oblidar 
les cares dels nens patint als hospi-
tals per falta de medicaments bà-
sics. Havia de canalitzar d’alguna 
manera la ràbia i la impotència 
que vaig sentir i, alhora, divulgar 
la tragèdia d’aquest poble.
Per què va triar Simbad, Alí Babà i 
Aladí com a protagonistes del llibre?

Durant l’estada a l’Iraq em vaig 
adonar que els personatges dels 
contes de Les mil i una nits estaven 
molt presents en la vida quotidiana 
de les ciutats i vaig decidir esco-
llir-ne tres i traslladar-los a l’Iraq 
del segle XXI. M’agrada creure 
que es pot trencar el cercle de la 
violència per mitjà de la paraula, 
tal com ho fa Sherezade a Les 
mil i una nits. Aquesta princesa 
explicava un conte cada nit al 
sultà perquè no matés les seves 
esposes.
A quin tipus de públic s’adrecen 
els contes?
Estan publicats en una col·lecció ju-
venil, a partir de 12 anys, però crec 
que no tenen una edat concreta. 
Són senzills de llegir, però són durs, 
parlen de la guerra, del dolor, dels 
drets dels pobles a la resistència...
Què és el que l’atrau del món àrab?
Sempre m’ha fascinat. M’agrada  
la seva cultura, la seva gent. He 

viatjat a Egipte quatre vegades, a 
Síria, Jordània, Líban, Líbia...Crec 
que el món àrab és el gran descone-
gut i Occident no té massa interès a 
conèixe’l. De vegades s’oblida que 
quan aquí èrem uns pobres desgra-
ciats i incults, els àrabs ja tenien co-
neixements molt avançats. Ara bé, 
jo sempre diferencio els pobles dels 
seus dirigents.

Tot i ser de Mollet, va passar vint 
anys de la seva vida a Montcada.
Em vaig traslladar a Can Sant Joan 
al 1975. Em va enviar l’organitza-
ció comunista en què militava per 
“fer la competència” al PSUC. 

Coneixia gent del barri i, de segui-
da, em vaig implicar a La Hoja In-
formativa i a l’associació de veïns. 
Van ser anys molt intensos de llui-
ta per aconseguir millores al barri. 
Més tard vaig ser corresponsal de 
Mundo Diario a Montcada, fet que 
em va permetre seguir de prop l’ac-
tualitat del món polític i sindical de 
la ciutat. També vaig estar present 
en la creació del Grup de Dones de 
Montcada, que reivindicava la llei 
del divorci, el dret a l’avortament i 
la necessitat de centres de planifi ca-
ció familiar.
Què en queda, d’aquella militància?
La política és necessària però no 
em veig capaç de militar en cap 
partit. La meva quota de donació 
a la societat des de la política ja la 
vaig complir durant la meva joven-
tut. Em defi neixo com una persona 
d’esquerres, però ara no encaixaria 
en res del que hi ha. Tinc amics en 
política que són grans persones, 

però hi ha molts “il·luminats” i 
oportunistes. Per no parlar de l’alta 
política, que fa pena.
Però continua vinculada a movi-
ments socials.
Compromís social sí, però no mili-
tància. Crec molt en l’associacionis-
me, en la importància que la gent 
s’uneixi per fer coses, si més no, 
per passar bones estones i establir 
lligams. El perill d’una societat 
individualista és quedar-se a casa 
amb l’ordinador i el televisor. 
A banda d’escriure, té d’altres afi -
cions?
Vaig fer la carrera de piano al 
col·legi religiós on em van dur 
els meus pares –que eren pagesos 
molt creients–, perquè una monja 
va dir que tenia dots musicals. Ara 
toco el piano i l’acordió, però vaig 
sortir atea i comunista (ja, ja, ja). 
També m’agrada el muntanyisme i 
sóc una enamorada de Grècia i hi 
vaig sovint. 

“S’oblidem que quan 
aquí èrem uns pobres 
desgraciats, els àrabs 
ja tenien coneixements 
molt avançats”

LAURA GRAU

Periodista i fi lòloga


