
> Notícies: El Ple aprova crear una comissió sobre la unitat d’actuació número 2 de la zona 21. PÀG. 7

L’alcalde reitera el seu 
suport als treballadors de 
Correus que reclamen el 
trasllat a la nova seu. PÀG. 10

SILVIA DÍAZ

Gabriel Brau, nome-
nat millor fotògraf 
de l’any. PÀG.  22
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ÈPOCA III

publicació gratuïta

Adif, l’empresa que gestiona 
la construcció de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV), ja ha ocupat els 
terrenys per on s’iniciaran les 
obres de construcció del traçat, 
que començaran un cop se 
signi el protocol entre el Minis-
teri de Foment i l’Ajuntament. El 
document vincula el traçat de la 
LAV amb el soterrament de la 
línia de Portbou. D’altra banda, 
Adif ja ha adjudicat les obres 
del tram que enllaça Montcada 
amb Mollet per un import de 36 
milions d’euros.

Adif comença 
a preparar els 
terrenys per on 
passarà la LAV

Terrenys ocupats per Adif L SANTI ROMERO

> Esports: El CD Montcada obté la primera victòria de la temporada a casa davant la Montañesa. PÀG. 28

Notícies

L’Ajuntament ofertarà 
l’any vinent 500 places 
en els viatges per a la 
gent gran.  PÀG. 15

CAMILA GARCÍA

PÀG. 8

Alguns dels participants al Dinar de pagès que es va fer al carrer Major L  SANTI ROMERO

PUBLICITAT

Les ordenances municipals per 
al 2008 pujaran un 2% de mitjana
El Ple va aprovar la proposta de l’Àrea Econòmica amb els vots a favor del PSC, CiU i ICV-EUiA. PÀG. 3

PÀG. 25

Prop de 300 persones van par-
ticipar al Dinar de pagès que va 
organitzar el 28 d’octubre l’AV 
Montcada Centre al carrer Ma-
jor en el marc de les festes de 
la tardor, organitzades per l’en-
titat amb l’objectiu de recuperar 
el passat agrícola i ramader del 
municipi. L’acte es va incloure 
també en el programa de la pri-
mera edició del Correllengua a la 
localitat, promoguda per la CAL.

L’AV Montcada 
Centre recupera 
les tradicions 
de pagès

SANTI ROMERO

>FUNDACIÓ ENGRUNES
L’entitat trasllada la seva 
seu al Coll de Montcada PÀG. 4

El president Montilla assisteix a la inauguració
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>Actualitat

ORDENANCES 2008

L’Ajuntament donarà bonifi cacions a la gent 
gran i als conductors que menys contaminin
Els impostos, taxes i preus públics municipals pugen un 2% global, un punt per sota de l’IPC previst per a l’any vinent, segons la proposta de l’Àrea Econòmica

Els contribuents respectuosos 
amb el medi ambient, les per-
sones més grans de 65 anys, les 
famílies nombroses i la gent amb 
una capacitat econòmica reduïda 
seran els principals benefi ciaris 
de les bonifi cacions que preveu 
la proposta d’ordenances 2008. 
A nivell global, els impostos, 
taxes i preus públics municipals 
s’incrementaran en un 2%, un 
punt per sota de l’IPC previst per 
a l’any vinent a Catalunya i l’Estat 
espanyol, que puja un 2’9%. El 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), ha expli-
cat que l’objectiu del govern “és 
continuar amb la política in-
versora dels darrers anys amb 
una millora de la gestió dels re-
cursos i no a través de la pressió 
fi scal als contribuents”. 

Pel que fa a les ordenances més 
comunes, l’Impost de Béns Im-
mobles (Ibi) puja un 2%, la taxa 
de residus s’incrementa un 1’9% 
–es pagaran 50 euros per do-
micili– i l’impost de vehicles es 
congela en el cas dels conductors 
als que no se’ls puguin aplicar 
bonifi cacions. “Serem un ajun-
tament pioner en l’aplicació de 
descomptes per concepte me-
diambiental en l’impost de cir-
culació”, ha subratllat Maresma.

Objectius. El president de l’Àrea 
Econòmica ha explicat que els 
ingressos que provenen de les 

ordenances són la base del pressu-
post municipal de l’any vinent, que 
s’aprovarà el pròxim desembre. 
L’edil ha indicat que l’altre objectiu 
de la proposta és rebaixar la pressió 
fi scal. Per la seva banda, l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), ha des-
tacat que actualment “el govern 
pot aplicar una política de bo-
nifi cacions perquè ens hem re-
cuperat de la situació econòmica 
defi citària amb la que ens vam 
trobar l’any 1999”.

Debat. La proposta d’ordenances 
es va aprovar al Ple d’octubre, 
celebrat el dia 25, amb els vots a 
favor del govern –PSC i CiU– i 
ICV-EUiA, en contra del PPC i 
l’abstenció d’Esquerra. El porta-
veu ecosocialista, Josep M. Gonzá-
lez, ha explicat que el seu vot favo-
rable ha estat perquè “el govern 
ha introduït bonifi cacions per a 
persones que respecten l’entorn”. 
ICV-EUiA també considera que 
l’augment d’un 2% és “raonable”. 
En canvi, el PPC creu que el go-
vern “tenia una bona oportuni-
tat per rebaixar la pressió fi scal”, 
va indicar la portaveu, Eva García. 
Segons l’edil, l’impost de cir-
culació a Montcada –que el va 
comparar amb el que es paga a 
ciutats governades pel PP, com 
Madrid– “no puja més perquè 
la llei no ho permet”. Per la 
seva banda, Esquerra es va abs-
tenir. “Considerem raonable la 
pujada del 2% però no podem 
donar suport a taxes com la 
de la zona blava”, ha indicat el 
regidor republicà Jordi Sànchez. 
Esquerra considera que s’hauria 
de deixar de pagar la Tangrem i 
que no hauria d’haver una quo-
ta fi xa en la taxa de residus sinó 
que es tingués en compte el nom-
bre d’integrants d’una família i la 
zona de residència.

Els conductors que respectin el medi ambient podran benefi ciar-se de fi ns a un 75% de descompte en l’impost de circulació | SANTI ROMERO

bonifi cacions destacades

Reduccions en funció del nivell de renda

Respecte al medi ambient
Els propietaris de vehicles que eme-
tin nivells de C02 inferiors als 120 gra-
ms per quilòmetre es podran benefi -
ciar de fi ns a un 20% de descompte 
en l’impost de circulació, mentre 
que els que facin servir cotxes 
elèctrics, mixtes o que consumeixin 
biogàs o altres combustibles alter-
natius podran obtenir-ne fi ns a un 
75%. Pel que fa a l’Ibi, obtindran un 
50% de descompte els contri buents 
que apliquin mesures ambien-
tals a casa, com plaques solars.  

Majors de 65 anys 
En el cas de l’impost de trans-
missions patrimonials, quan un 
membre d’una parella mor, les 
persones més grans de 65 anys 
que hagin de quedar-se la meitat 
de l’habitatge corresponent a l’al-
tre no pagaran la taxa. Es manté la 
bonifi cació del 90% en les trans-

missions de fi lls a pares. La gent 
gran es benefi ciarà de la gratuïtat  
de la piscina d’estiu.
 
Famílies nombroses 
i rendes baixes 
En funció del nivell de renda, 
les famílies nombroses i amb 
pocs recursos tindran un 50% 
de descompte en l’Ibi. Hi haurà 
reduccions en la quota mensual 
de les dues escoles bressol muni-
cipals, d’un 15% per a les famílies 
nombroses, d’un 15% si els in-
fants tenen germans als centres i 
fi ns a un 25% les persones amb 
rendes baixes.

Altres bonifi cacions
Els propietaris de vehicles adap-
tats, si tenen un grau de dismi-
nució igual o superior al 33%, 
no hauran de pagar l’impost de 
circulació | SD

Les ordenances es van 
aprovar amb els vots a 
favor del govern –PSC 
i CiU– i ICV-EUiA.  El 
PPC va votar en contra i 
Esquerra es va abstenir

Silvia Díaz | Montcada

L’opinió dels 
ciutadans

Alonso López
Pensionista

“Un 2% d’augment 
no em sembla molt 
elevat. Vaig notar 
més l’increment a 
la revisió cadastral. 
L’Ibi del meu apar-
cament va pujar 
un 30%”

Trinidad Morales
Aturada

“Paguem massa 
impostos pels es-
cassos serveis que 
tenim. La sanitat 
no funciona bé, el 
trànsit és un caos 
i no hi ha llocs 
d’aparcament”

Silvia Guerrero
Logopeda

“M’acabo d’indepen-
ditzar i serà el primer 
any que pagaré els 
impostos, fi ns ara 
ho feien els meus 
pares. La pujada d’un 
2% en principi em 
sembla raonable”
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La Fundació Engrunes, una de 
les empreses que més treballa 
per la integració sociolaboral 
a tot Catalunya,  ha inaugurat 
la seva seu al polígon Coll de 
Montcada coincidint amb la ce-
lebració del seu 25è aniversari. 
Aquesta entitat sense ànim de lu-
cre es va fundar a Esplugues de 
Llobregat i actualment compta 
amb 212 treballadors, bona part 
dels quals –més d’un 30%– són 
persones en situació de risc 
d’exclusió social i un 4%, disca-
pacitats. La Fundació es dedica 
a la gestió de residus i a l’àmbit 
de la construcció i, si bé en els 
seus inicis depenia en un 75% de 
subvencions públiques, avui dia 
funciona gràcies als seus propis 
recursos.

Un quart de segle. Engrunes va 
celebrar el 25è aniversari amb 
una jornada de portes obertes 
el 20 d’octubre i la visita el dia 
abans del president de la Gene-
ralitat, José Montilla, acompa-
nyat de la consellera de Justícia, 
Montserrat Tura. Ambdós van 
ser rebuts per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), i una àm-
plia representació dels grups mu-
nicipals del Consistori.
El president va ser convidat a vi-
sitar la nau i a estrenar la placa 
que dóna per inaugurada la seu 
d’Engrunes. A continuació va 
ser el torn dels parlaments que 
va iniciar un dels treballadors 
de la Fundació, Francesc Albiol, 
qui, gràcies a Engrunes, es va 
reinsertar socialment. “En sortir 
de la presó, la Fundació em va 
acollir, em va donar feina i tot 
el suport necessari per recupe-
rar la salut; sense la seva aju-
da, jo ja seria mort”, va expli-
car Albiol, qui avui dia n’ocupa 

un càrrec de responsabilitat. El 
testimoni d’aquest empleat  dei-
xa constància de la tasca que fa 
Engrunes des del punt de vista 
de rehabilitació, reeducació i in-
tegració de persones en risc d’ex-
clusió social utilitzant el contrac-
te de treball com a eina principal. 
“La Fundació permet aquestes 
persones tenir un lloc en la 
societat i elles contri bueixen a 
l’empresa amb el seu treball, 
generant riquesa”, va explicar 
el president d’Engrunes, Diego 
Arias. 
La fórmula ha funcionat efi caç-
ment durant 25 anys i ha permès 
créixer la Fundació des d’un 
punt de vista professional i pa-
trimonial. “L’entitat està en un 
bon moment i aspira a nous 
reptes però necessita comptar 
amb la complicitat de les admi-
nistracions”, va dir Arias.

“Un 30% de la plantilla 
el formen persones en 
risc d’exclusió social i un 
4% són dicapacitats”

L’alcalde, per la seva banda, va 
destacar la importància de la tas-
ca que duen a terme empreses 
d’interès social com Engrunes, 
“donant la possibilitat a cen-
tenars de persones en situació 
de risc d’exclusió social d’in-
serir-se mitjançant un treball 
digne”, va dir. 
També el president de la Gene-
ralitat va felicitar la Fundació pel 
seu treball i es va comprometre 
a continuar donant-li suport. 
“El mèrit d’aquesta empresa 
és que no té un ànim lucratiu, 
sinó que el seus principals be-
nefi cis són de tipus social”, va 
dir Montilla, tot destacant que 
Engrunes també treballa qüestions 

mediambientals. Per encàrrec de 
l’Ajuntament, l’empresa ha pin-
tat el CEIP Mitja Costa i fa el 
trasllat de material terapèutic per 
a Serveis Socials. 
La Fundació també ha mani-
festat la voluntat d’establir col-
laboracions amb Andròmines 
–l’entitat que gestiona la Deixa-
lleria i que també treballa en la 
integració sociolaboral.

25è ANIVERSARI

José Montilla inaugura la nova nau de 
la Fundació Engrunes al Coll de Montcada
L’entitat, nascuda fa un quart de segle a Esplugues de Llobregat, es dedica a la reinserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través d’un contracte de feina

Francesc Albiol va explicar la seva experiència personal com a treballador de la Fundació Engrunes davant les autoritats |  FOTOS: PILAR ABIÁN

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

L’Ajuntament reclama 
a Correus que obri el 
nou local. PÀG. 9

>Notícies

Pilar Abián | Redacció

La Fundació ha crescut professionalment i humanament des de la seva creació
Amb motiu del seu 25è aniversa-
ri, Engrunes va fer el 20 d’octubre 
una jornada de portes obertes 
que va incloure activitats infantils 
i també l’actuació d’una orques-
tra. La celebració va servir perquè 
es trobessin els actuals membres 
i empleats de la Fundació amb 
d’altres que ja no hi són, però que 
també van voler prendre part a 
l’efemèride, com ara la treballa-
dora social Inés Barenys. “Vaig 
arribar a Engrunes fa 14 anys i 
ara en fa 5 que ja no hi sóc, però 

m’ha fet molta il·lusió veure com 
ha crescut l’empresa i com s’ha 
professionalitzat sense perdre el 
seu esperit inicial”, va explicar. Al 
seu costat, Encarna González, res-
ponsable de la gestió de residus, 
recordava la trajectòria viscuda 
des de la seva entrada a Engrunes 
fa 12 anys. “Hem avançat molt 
–explica– i tenim molts reptes de 
futur que volem fi xar en un pla 
estratègic per als propers 5 anys”. 
Entre les noves propostes n’hi ha 
algunes d’àmbit local. “Ens agra-

daria poder optar a la recollida de 
residus voluminosos al municipi i 
obrir nous camps d’actuació com 
la neteja de boscos i rieres”, co-
menta González | PA

El president de la Generalitat atén les explicacions d’una treballadora d’Engrunes 

experiència

Barenys, a l’esquerra, amb González
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ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL

“Treballem per poder donar una immediata 
resposta a les peticions que ens fan els veïns” 
Jordi Climent (PSC) explica a ‘La Veu’ quines són les principals actuacions urbanístiques i de planejament que s’estan duent a terme al municipi   

Jordi Climent (PSC) és el president 
de l’Àrea de Política Territorial de 
l’Ajuntament des del passat mes 
de juny. Malgrat la seva limitada 
experiència com a regidor, té cla-
rament defi nides quines són les 
prioritats del Departament i quin 
és el model de ciutat pel qual 
aposta el seu govern. Cohesionar 
barris, eliminar barreres físiques 
i assentar els projectes urbanís-
tics ja engegats són els principals 
objectius per a aquest mandat; 
no obstant això, reconeix que 
hi molta feina a fer, sobretot en 
l’àmbit de planejament.

-Popularment, Urbanisme s’as-
socia només amb obres, però 
una part molt important és el 
planejament. En què consisteix?
És l’instrument que les lleis po-
sen al servei dels ajuntaments 
per tal d’ordenar el seu territori 
d’acord amb les prioritats dels 
seus governs. A tall d’exemple, el 
nou barri de Mas Duran no seria 
possible sense el planejament, de 
la mateixa manera que no ho se-
ria el trasllat de la Valentine, ni 
es podrien fer adquisicions com 
les de la Casa Larratea i Can 
Casamada, ni existiria el Centre 
Lúdic i de Serveis El Punt.
-Urbanísticament, què queda 
per desenvolupar?
Aquest és un municipi amb tanta 
extensió que encara té possibili-
tats de créixer. No obstant això, 
la prioritat d’aquest govern és 
resoldre les necessitats que tenen 
sectors com la zona 21 i la zona 
15 de Terra Nostra, Can Pomada 
o les muntanyetes de Can Sant 
Joan i de la Font Pudenta.

-Creu que el Pla General Me-
tropolità (PGM) del 1976, ac-

tualment vigent, està desfasat?
El PGM actual ja té 31 anys i 
realment és una opinió genera-
litzada entre els municipis de 
l’Àrea Metropolitana que ne-
cessita d’un profund procés de 
revisió. Les diferències quant a 
necessitats i objectius de tot tipus 
que hi ha entre les ciutats del 
segle XXI respecte les dels anys 
70 són moltes i hi ha situacions 
que només es poden solucionar 
amb una revisió general del Pla. 
L’exemple més clar és el del Bosc 
d’en Vilaró, una urbanització 
que està en zona forestal i que, 
per legalitzar-se, depèn neces-
sàriament d’això.

-Quina és la ciutat que dibuixa 
el seu govern des d’un punt de 
vista urbanístic?
Una ciutat cohesionada, amb 
una bona connexió entres els di-
ferents barris i amb una dotació 
d’espais públics i d’equipaments 
sufi cient per satisfer les necessi-
tats de la ciutadania. Hi ha moltes 
barreres físiques que fragmenten 
el territori i el soterrament de la 
C-17 i, especialment, el de la línia 
de Portbou ens permetrà tenir 
un nou centre que serà l’eix del 

municipi, amb un gran passeig.
-Parlem d’aquests projectes. 
Com està anant el soterrament 
de la C-17?
Va d’acord amb el projecte que va 
aprovar la Generalitat. El termini 
previst d’execució és d’entre 24 
i 30 mesos. Encara que, en una 
obra d’aquesta magnitud, sempre 
pot sorgir algun imprevist.
-Quan se signarà el protocol 
amb el Ministeri de Foment 
pel soterrament de la línia de 
Portbou?
Si no hi ha canvis de darrera 
hora, es farà al mes de novem-
bre. El més important és que el 
text ha estat consensuat amb la 
plataforma ciutadana i en tenen 
còpia tots els grups municipals.
-Tornem al planejament. Com 
pensa resoldre el Consistori el 
desacord que hi ha avui dia per 
urbanitzar la unitat d’actuació 
número 2 de la zona 21 de Te-
rra Nostra?
Els projectes d’urbanització i 
reparcel·lació de la zona 21 es 
troben actualment en fase de re-
estudi per part dels serveis tècnics 
municipals i els nostres objectius 
passen per tirar-los endavant 
amb el mínim d’expropiacions, 
el més aviat possible i amb la 
menor repercussió econòmica 
per a les famílies implicades. Al 
Ple d’aquest mes hem aprovat la 
creació d’una comissió estratègi-
ca on s’integraran totes les forces 
polítiques, representants del veï-
nat i tècnics municipals. 
-En el mateix barri de Terra 
Nostra també està pendent el 
sector de la zona 15. 
La modifi cació de planejament 
en aquest sector es va consen-
suar amb l’AV. Falta acordar 
amb la Direcció General de Car-
reteres les distàncies de protecció 
respecte la N-150 i acabar de con-
cretar amb la Direcció General 
d’Urbanisme els paràmetres refe-
rents a l’edifi cabilitat i la densitat 
d’habitatges a la zona.
-I en quina fase es troba el pla-
nejament de Can Pomada? 
Pendent de solucionar els dubtes 

sorgits per la qualifi cació com 
a zona verda d’una parcel·la. 
És una qüestió que està lligada 
amb les càrregues que hauran 
d’assumir els veïns per la urba-
nització del sector.

-Quan s’avançarà en els Plans 
de Reforma Interior (PERI) de 
Can Sant Joan i Font Pudenta?
L’Àrea Metropolitana treballa en 
l’adequació d’aquests dos PERI 
per aconseguir que es puguin 
desenvolupar amb garanties 

d’èxit. En el cas de la muntanye-
ta de Can Sant Joan, ens trobem 
en procés de redacció del projecte 
per presentar-lo a la propera con-
vocatòria de la Llei de barris.
-A banda de les grans obres i in-
fraestructures, al veí li preocupa 
el sot de davant de casa. Qui-
na prioritat tenen les petites 
actuacions al carrer?
Per a nosaltres són igual o més im-
portants que les que considerem 
grans obres. Volem establir el que 
es diu “priorització sota deman-
da”. Què vol dir? Que treballem 
amb la fi nalitat de reaccionar de 
la forma més immediata possible 
a aquelles demandes específi ques 
que ens fa la ciutadania. És a dir, 
no volem que el dia a dia ens limiti 
la capacitat de donar resposta amb 
la immediatesa que requereix una 
sol·licitud ciutadana concreta.

Climent dóna la mateixa importància a les grans obres que a les petites  |  FOTOS: SANTI ROMERO

“El PGM necessita 
una profunda revisió 
per adequar-se a les 
noves necessitats dels 
municipis”

Pilar Abián | Redacció

“Com a govern volem 
una ciutat cohesionada, 
amb una bona connexió 
entre els barris i amb 
tots els equipaments 
necessaris”

“Hem creat una Comissió 
estratègica amb 
representants polítics, 
tècnics i veïnals per a la 
unitat d’actuació número 
2 de la zona 21”
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El Ple ha aprovat per unanimitat 
la creació de la Comissió estratè-
gica dels projectes d’urbanització 
i reparcel·lació de la unitat d’ac-
tuació 2 (UA2) de la zona 21, a 
Terra Nostra, que es reunirà cada 
tres mesos de manera ordinària. 
El grup, que no prendrà decisions 
vinculants, el presidirà el presi-
dent de l’Àrea de Política Terri-
torial, Jordi Climent (PSC), i els 
vocals  seran els portaveus muni-
cipals, un representant de l’AV de 
la zona 21, un membre dels veïns 
dels carrers Canigó i Molina i un 
altre del veïnat no associat. “La 
Comissió neix de la voluntat 
del govern de promoure el dià-
leg i la participació”, ha explicat 
Climent, qui ha indicat que els ob-
jectius són que els veïns assumeixin 
els menors costos possibles, que hi 
hagi les mínimes afectacions i que 
la situació es resolgui ràpid. 

Opinió dels grups. Tots els grups 
municipals donen suport a la Co-

missió, però els de l’oposició ho fan 
amb matisos. ICV-EUiA creu que 
n’hauria d’englobar totes les uni-
tats d’actuació de la zona 21 “per 
tenir una visió global del projec-
te d’urbanització”, ha indicat el 
portaveu, Josep M. González. El 
PPC es felicita per la constitució 
d’aquest òrgan, però creu que “ar-
riba tard”, segons la portaveu, Eva 
García. El regidor d’Esquerra Jordi 
Sànchez ha manifestat que la repre-
sentació veïnal hauria de ser més 

àmplia perquè “les afectacions en-
tre veïns són molt diferents”, ha 
indicat. Joan Carles Paredes (CiU), 
va dir al Ple que el diàleg “és l’úni-
ca opció possible per arribar a 
una entesa”. L’edil va recordar 
que el replantejament del projecte 
va ser una de les condicions del 
pacte amb el PSC. Per la seva ban-
da, el president de l’AV de la zona 
21, Rafael González, va felicitar al 
Ple per la creació de la Comissió i 
va demanar-li “transparència”.

L’Ajuntament aprova la creació 
de la Comissió de la zona 21

Silvia Díaz | Montcada

El president de l’AV de la zona 21, Rafael González, va demanar la paraula a l’últim Ple | SILVIA DÍAZ

PLE D’OCTUBRE

El grup de treball comptarà amb representació política, tècnica i dels ciutadans afectats

RELLEU DE CARTERES

Noves competències per 
a dos edils del govern
Els canvis afecten Teresa Gallego i Joan Carles Paredes

El regidor de CiU Joan Carles 
Paredes és el nou responsable 
de Promoció Ocupacional i assu-
meix tots els departaments inte-
grats al Servei d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica (SOPE), que 
també inclou Comerç i Turisme. 
La regidora que fi ns ara s’encar-
regava d’Ocupació, Teresa Galle-
go (PSC), és la nova responsable 
de la Regidoria de la Dona – un 
departament de recent creació– i 
del Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC), que ara depèn directa-
ment d’Alcaldia.

Nou repte. El relleu de competèn-
cies es va anunciar el 25 d’octu-
bre, a través d’un Decret d’Alcal-
dia del qual es va donar compte 
al Ple. “És molt important con-
jugar Promoció Econòmica 
amb Ocupació, per conèixer 
les necessitats reals del teixit 
empresarial i dels treballa-
dors”, ha indicat Paredes. 
Per la seva banda, Gallego es va 
mostrar il·lusionada amb les se-

ves noves responsabilitats. “Dona 
és una regidoria nova i tenim 
molts projectes a fer”, ha dit la 
regidora. Sobre el PEC, l’edil va 
avançar que ara dependrà d’Alcal-
dia perquè es vol elaborar des d’un 
punt de vista transversal. Fins ara, 
el projecte estava emmarcat en la 
Regidoria d’Educació i la respon-
sable política era la presidenta de 
l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC).

Silvia Díaz | Montcada

Gallego i Paredes el dia del Ple | SILVIA DÍAZ
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L’Ajuntament disposarà durant 
tot el novembre d’una unitat 
mòbil, cedida per la Diputació, 
que mesurarà el soroll ambiental 
en diferents punts del municipi, 
sobretot el que provoca el tràn-
sit, així com activitats industrials i 
instal·lacions. 
Els resultats obtinguts de les 
mesures serviran per elaborar 
el mapa de capacitat acústica 
del municipi, l’objectiu del qual 
és regular la contaminació exis-
tent. Moltes d’aquestes mesures 
es faran a petició de veïns que 
han mostrat el seu malestar per 
l’excés de sorolls a què estan sot-
mesos. Les queixes se centren en 
aspectes com el trànsit o la recolli-
da dels contenidors.

Silvia Díaz | Montcada

L’ADIF comença a preparar l’espai 
on s’iniciaran les obres de la LAV
Al mes de novembre és previst que se signi el conveni entre el Ministeri de Foment i el municipi

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

En venda. Particular ven cotxe enault 
Megane Coupe 1.9 DTI. 190.000. 9 anys. 
Color groc. Preu: 4.000 euros: Tel. 625 
383 105 (Jordi).
Oferta de feina. Es necessiten monitors 
i monitores per a menjador escolar de 
Montcada. Els interessats heu de lliurar 
el currículum al CEIP Elvira Cuyàs (Baix 
de Sant Pere, 14). Trucar al 676 123 407 
(de 15 a 17h).
Busco trabajo. Señora española se 
ofrece para limpieza de oficinas. Buenas 
referencias. 93 572 67 04 ó 658 39 32 40.
Traspaso. Tienda en Sant Cugat de 30 
m2 junto a mercado. Comercial. Traspaso 
y alquiler económico. Tel. 662 088 919.
Alquilo. Dos habitaciones con derecho a 
cocina, lavadora… Piso nuevo y conforta-
ble en Rubí. Tel. 662 088 919.
Se vende. Máquina vapor-ozono para 
estètica, a estrenar. Precio: 300 euros a 
negociar. Interesados llamar al 935 758 
279 (Jenifer).
Busco trabajo. Señora de la zona se 
ofrece para planchar. Horas a convenir. 
Telf: 659 551 832. Preguntar por Laura.
Traspaso. Tienda de moda infantil-pueri-
cultura en Rubí. Funcionando. Situación 
muy comercial. Decoración nueva. Tras-

paso: 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 la-
vadora, 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 men-
suals, 3 habitacions. Trucar 938  460 000-
670 321 867-691 674 475. 
Oferta laboral. Empresa de Ripollet ne-
cesita aprendiz de serigrafía. Tel. 935 884 
693.
Oferta laboral. Empresa de Ripollet ne-
cesita transportista de B-1. Tel. 935 884 
693.
Busco trabajo. Señora española se 
ofrece para limpieza doméstica y de es-
caleras. 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 
Mont ca da. Buena ubicación. Clientela fija. 
Información: 93 572 63 91 –637 49 81 44.

La malaltia del botulisme va pro-
vocar la mort de desenes d’anècs 
a fi nal de juliol a Montcada, al 
riu Ripoll. Les primeres desapa-
ricions es van detectar a princi-
pi de mes i es van allargar fi ns 
a mitjan octubre. El botulisme 
ha afectat els ànecs de diversos 
trams dels rius de la Conca del 
Besòs. Aquesta malaltia la provo-
ca la ingesta de toxina botulínica, 
que afecta principalment el siste-
ma nerviós. Fonts del Consorci 
del riu asseguren que, hores 
d’ara, no s’han tornat a trobar 
ànecs morts.

Ànecs al riu Ripoll | ARXIU/LAURA GRAU

Els ànecs del 
Ripoll van morir 
per botulisme

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament 
mesurarà l’índex 
de contaminació 
acústica al carrer

L’Adif, l’empresa que gestiona 
la construcció de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV), ha començat a 
ocupar els terrenys per on s’ini-
ciaran les obres de construcció 
del traçat, un cop passat el riu 
Ripoll. En els darrers dies un 
grup d’operaris treballa ja en el 
sector, a prop de l’antic camp de 
futbol municipal, encara que es 
tracten de tasques perparatòri-
es, segons ha indicat el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC). “Les obres 
no començaran fi ns que no es-
tigui signat el protocol entre el 
Ministeri de Foment i l’Ajun-
tament, en què es vincula el 
traçat de la LAV amb el soter-
rament de la línia de Portbou”, 
ha manifestat l’edil. La signatura 
del document es podria fer al 
mes de novembre. 
D’altra banda, l’Adif ja ha adjudi-
cat a l’empresa San José les obres 
del tram de la LAV que enllaça 
Montcada amb Mollet, de 6 qui-

lòmetres, per un import de 36 
milions d’euros.

Exposició. A partir del 12 de 
novembre s’obrirà al públic a la 
Casa de la Vila una exposició 
dels projectes participants al con-
curs d’idees per al disseny de la 
nova superfície que resulti del so-
terrament de la línia de Portbou, 
al qual s’hi han presentant 11 
propostes. El jurat valorarà ca-

dascuna de les propostes tenint en 
compte la integració del disseny 
en el teixit urbà, la millora de la 
connexió amb la resta del nucli 
central del municipi, l’equilibri 
entre el cost econòmic del projec-
te i les solucions del disseny. Els 
visitants de la mostra podran triar 
personalment en una butlleta qui-
na és la que més els agrada, ja que 
el jurat també vol tenir en consi-
deració l’opinió de la ciutadania.

Pilar Abián | Redacció

Actuacions preparatòries per a les obres de la Línia d’Alta Velocitat | SANTI ROMERO 

Unitat mòbil que fa les medicions | PREMSA
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en 2 minuts...

La portaveu del PPC a Montca da, Eva García, ha titllat d’hipò-
crites les seccions locals del PSC, ICV, EUiA i Esquerra, sobre 
el seu posicionament respecte al dipòsit de ferralla de Can Sant 
Joan, ja que les tres formacions del govern de la Generalitat van 
votar en contra d’una resolució presentada pels populars al Par-
lament contra la instal·lació, al·legant que, ara per ara, no hi ha 
arguments tècnics que avalin el seu tancament. “Aquests partits 
estan enganyant la ciutadania”, ha dit Garcia qui, d’altra banda, 
considera que “és possible prendre mesures urgents per tancar 
la instal·lació”. En resposta a aquestes crítiques, l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), ha manifestat que “el PPC fa demagògia i 
política d’aparador, ja que ha presentat una resolució al Par-
lament però no ha fet al·legacions al municipi, com la resta 
de grups”. Esquerra ha dit que el PPC basa la seva política en 
“el populisme, l’insult fàcil i la demagògia barata”. Segons la 
portaveu del  grup municipal, Marta Aguilar, “el Parlament no té 
competències per aprovar o refusar cap llicència, ja que és la 
Generalitat qui té potestat per fer-ho” | SD

> Ramon Contijoch opta a presidir ICV
Ramon Contijoch –a la imatge– és l’únic 
candidat a ser el nou president d’ICV a 
Montcada i Reixac, ja que cap altre mili-
tant s’ha presentat al procés per escollir 
nou responsable. El dia 8 de novembre, 
de 10 a 13h i de 16 a 20h, tindran lloc 
al carrer Guadiana, 12, les votacions i 
la publicació dels resultats. La formació 
local d’ICV la presideix actualment Fèlix Chic, que ha estat dos anys 
ocupant el càrrec. Contijoch és militant de la formació des de prin-
cipi de la dècada dels 90 i en les darreres eleccions municipals 
formava part de la candidatura de la coalició amb EUiA. Chic ha ex-
plicat que el procés per elegir el nou coordinador s’ha desenvolupat 
amb normalitat i que el suport a Contijoch és majoritari | LR

SANTI ROMERO

> Crítiques creuades pel dipòsit de ferralla

La segona quinzena del mes de 
novembre està prevista una nova 
actuació dintre de les obres de so-
terrament de la C-17, que afectarà 
directament al trànsit que circula 
per la plaça Espanya. Les obres 
de construcció dels murs del futur 
túnel obligaran a tallar la conne-
xió en sentit Montcada Centre 

del  trànsit procedent del carrer 
Anselm Clavé i del lateral en sen-
tit Barcelona. Els vehicles que vul-
guin realitzar aquesta maniobra 
hauran d’anar fi ns a la cruïlla del 
carrer Beat Oriol amb la carretera 
nacional. 
Per la seva banda, el pas de via-
nants es desplaçarà a l’alçada del 
carrer Santa Fe i estarà regulat per 

semàfors.  La previsió de l’empre-
sa Corsán-Corviam, adjudicatà-
ria de l’obra, és suprimir, a fi nal 
d’any, els carrils de la rotonda de 
la plaça Espanya, que uneixen la 
rambla dels Països Catalans amb 
el carrer Anselm Clavé. Aquest 
accés es desplaçarà fi ns a l’alça-
da de la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra. 

A mitjan de mes, canvis en el pas 
de vehicles per la plaça Espanya

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE LA C-17

Es tallarà la connexió del trànsit procedent del carrer Anselm Clavé cap a el centre de Montcada

Plànol dels canvis previstos 
a mitjan novembre
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en 2 minuts...

> Guia natural amb itineraris per Montcada
La Diputació de Barcelona ha editat una guia sobre la Serralada 
Litoral i la Serralada de Marina, part de la qual està inclosa al terme 
municipal de Montcada i Reixac. El llibret ofereix al lector informa-
ció sobre les característiques naturals d’aquests espais, la seva fl o-
ra i fauna, el clima, així com la història i els principals monuments 
que es poden visitar. El document també proposa 24 itineraris  a 
peu i 4 amb vehicle | LR

> El metro nocturn continuarà actiu
La Generalitat ha donat l’impuls econòmic defi nitiu per perllongar el 
metro totes les nits de dissabte i cinc vigílies de festiu. Aquest servei 
nocturn es dóna a Montcada al metro de Can Cuiàs, de la línia 11.  Les 
cinc nits de vigília de festiu que obrirà el metro nocturn seran les de l’1 
de gener, el 24 de juny, el 15 d’agost, el 24 de setembre –coincidint 
amb la Mercè– i un altre que resta pendent de decidir | SD

> Retirada de vehicles abandonats
El Ple ha modifi cat alguns 
elements de l’ordenança 
municipal de vianants i ve-
hicles, amb l’objectiu de fer 
més àgil la retirada de cotxes 
abandonats de la via pública i 
garantir la seguretat dels ciu-
tadans. Aquesta norma afecta 
els vehicles que romanguin 
durant més de 30 dies conse-
cutius en el mateix lloc del carrer i presentin desperfectes que facin 
impossible el seu desplaçament o pugui comportar un perill per a la 
resta d’usuaris de la via pública. També es retiraran els cotxes que 
estiguin aparcats a zones amb marques grogues, els que estiguin 
a la venda o en lloguer i els que mostrin missatges que es puguin 
entendre com a publicitat. L’any passat es van retirar del carrer 300 
cotxes abandonats | SD

 SANTI ROMERO

L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), con-
juntament amb representants dels 
treballadors locals de Correus i 
de la secció postal de l’UGT, va 
denunciar públicament el 25 d’oc-
tubre el reiterat incompliment de 
la direcció territorial de l’empresa 
pel que fa a la posada en marxa 
de la nova ofi cina a Montcada. 
“Donarem suport a les inicia-
tives que empreguin els treba-
lladors per exigir l’obertura del 
local”, va indicar l’edil.

Nova promesa de Correus. Ar-
rizabalaga, el secretari general 
del sector postal de l’UGT a 
Catalunya, José Feijóo, i el res-
ponsable comarcal de serveis 
públics, Rafael Aguilar, van ex-
pressar a la roda de premsa que 
deixarien el marge d’una setma-
na de temps a l’empresa perquè 
actuï. “El director de Correus a 
Catalunya m’ha avançat que 
en els pròxims dies em podria 

donar una data concreta per a 
l’obertura, però sóc molt escèp-
tic davant d’aquest anunci”, va 
explicar l’alcalde. 
En el moment de tancar aquesta 
edició, Correus no havia anun-
ciat cap data. Els representants 
sindicals van reiterar la precària 
situació en la que treballa el per-

sonal –en una ofi cina que s’ha 
quedat petita per acollir 25 em-
pleats– i els retards que aquest fet 
provoca en el repartiment de la 
correspondència. “Fins que no 
treballem a la nova ofi cina, no 
podem ampliar la plantilla per 
donar un bon servei a la ciuta-
dania”, va dir Feijóo. 

Front comú per forçar Correus a 
obrir la nova ofi cina de Montcada

Silvia Díaz | Montcada

SERVEI POSTAL

L’Ajuntament, els treballadors i l’UGT exigeixen plegats l’obertura del local del carrer Montiu

D’esquerra a dreta, Aguilar, Arrizabalaga i Feijóo durant la roda de premsa | SILVIA DÍAZ
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Els treballadors del Centre d’Aten-
ció i Informació de la Seguretat 
Social (CAISS) de Montcada fan 
vaga indefi nida per millorar les 
seves condicions laborals i també 
per donar un servei de qualitat 
als ciutadans. Al municipi, aques-
tes ofi cines estan ubicades a la 
plaça Lluís Companys i hi treba-
llen 6 persones, però, a nivell de 
l’Estat espanyol, la vaga afecta 
3.000 treballadors. 
El personal que dóna suport a la 
vaga ha informat que, fi ns que la 
direcció del CAISS no anunciï 
millores, els dilluns, dimarts i di-
mecres l’ofi cina no estarà opera-
tiva i només hi haurà serveis mí-
nims per atendre els casos que es 
constati que són urgents. Aquest 
servei tramita, entre d’altres, les 
pensions, la incapacitat laboral, els 
permisos de baixa per maternitat i 
les prestacions familiars.

Motius. El personal està en vaga 
per exigir que les ofi cines es dotin 
amb més administratius. “Treba-

llem amb les mateixes persones 
que fa vint anys i també hem 
incorporat més serveis d’aten-
ció al ciutadà”, ha explicat Elena 
Ruiz, del CAISS de Montcada. 
Els operaris manifesten que estan 
sobrecarregats de feina que no té 
res a veure amb l’atenció al ciutadà 
i que el seu treball no està recone-
gut ni laboral ni econòmicament, 
“Som auxiliars administratius 
i ens assignen responsabilitats 
per damunt de la nostra quali-
fi cació i sense cobrar més”, ha 

indicat Ruiz. Els treballadors re-
clamen un complement econòmic 
d’atenció al públic i de tractament 
informàtic. La vaga la convoca 
l’Associació de Treballadors dels 
Centres de Seguretat Social d’Es-
panya que assegura que, a causa 
de la protesta, milers de nous 
pensionistes veuran ajornat el 
cobrament de les seves pensions i 
que milers de treballadors cobra-
ran amb retard les baixes mèdi-
ques i els permisos de maternitat 
i paternitat. 

Els treballadors demanen millores 
salarials i d’atenció ciutadana
Silvia Díaz | Montcada

VAGA DEL CAISS

L’ofi cina, amb seu al costat del CAP de Montcada, compta amb un total de sis empleats

Dues treballadores que donen suport a la vaga, a les portes del CAISS local | SILVIA DÍAZ
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Fomentar la igualtat entre homes 
i dones al treball i millorar els sis-
temes d’organització a les petites 
i mitjanes empreses (Pimes) és 
l’objectiu d’un programa que ha 
posat en marxa el Servei d’Ocu-
pació i Promoció Econòmica 
(SOPE), en el marc del projec-
te IMPAC-TEM Vallès, que es 
desenvolupa amb el suport eco-
nòmic del Fons Social Europeu. 
Una consultora realitza assesso-
rament especialitzat a les Pimes, 
amb l’objectiu que millorin la 
seva competitivitat, l’arrelament 
en el territori i la formació dels 
treballadors.

Gestió estratègica. Vuit directius 
de Pimes locals estan participant 
a la tercera edició del curs de ges-
tió estratègica que ha organitzat 
el SOPE, amb l’objectiu de do-
nar-los formació teòrica i pràcti-
ca per elaborar un pla estratègic 
de la seva empresa. El curs té un 
número limitat d’inscrits perquè 

combina la part teòrica amb un 
programa d’assessorament indivi-
dualitzat, adaptat a les necessitats 
concretes de cada empresari que 
hi participa. 
El regidor de Promoció Ocupacio-
nal, Joan Carles Paredes (CiU), 
ha apuntat que les classes prete-
nen que les empreses “aprenguin 

noves formes d’organització 
del treball per millorar la seva 
competitivitat i els potencials 
d’ocupació”. El curs és de 25 
hores lectives i altres 4 hores es 
dedicaran a les tutories persona-
litzades, que es faran a la mateixa 
empresa. Les sessions teòriques 
acaben el 13 de novembre. 

El SOPE posa en marxa un programa 
d’assessorament per a les pimes

Silvia Díaz | Redacció

Participants al curs de gestió que s’imparteix a l’IES La Ferreria | SANTI ROMERO

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Vuit directius d’empreses locals participen en la tercera edició del curs de gestió estratègica

en 2 minuts...

> Troben droga amagada a casa seva
Dos veïns de la Ribera van trobar el 21 d’octubre un paquet amb 
112 boles de cocaïna al sostre de casa seva, quan intentaven can-
viar una bombeta. Sense tocar el material, els veïns van trucar la 
Policia Local i van indicar als agents que, durant dos mesos el pis 
va estar llogat a altres persones, a les que van haver de fer fora 
perquè no els pagaven la mensualitat | SD

Un dispositiu policial format per agents locals i Mossos d’Esquadra 
va detenir in fraganti el 21 d’octubre vuit persones de nacionalitat 
romanesa –la majoria, amb domicili a l’Hospitalet– com a presump-
tes autors d’un delicte de robatori amb força a una empresa del 
polígon Pla d’en Coll. Al voltant de les 23h, una patrulla dels Mos-
sos  va ser informada que un grup de persones havia saltat la tanca 
d’una empresa del polígon. Els agents es van posar en contacte 
amb el servei de seguretat d’aquesta empresa, que va confi rmar 
que aquests individus continuaven a l’interior del recinte. Per coor-
dinar millor l’operació i bloquejar totes les sortides, els agents auto-
nòmics van demanar suport als serveis regionals i a la Policia Local. 
En el moment d’intervenir, els presumptes lladres es van disgregar 
i cada un d’ells va intentar fugir a través de diferents empreses del 
mateix polígon, però la coordinació policial va permetre detenir-los 
a tots en el recinte de l’empresa. Sis dels detinguts tenien antece-
dents per robatori amb força  | SD

> Detinguts ‘in fraganti’ vuit individus

Un jove veí de Terra Nostra va ser detingut el 22 d’octubre al vespre 
pels Mossos d’Esquadra  com a presumpte autor d’un tret a la cara 
a un altre home amb un arma de fogueig. L’agredit va posar els fets 
en coneixement de la policia i els agents van procedir a la detenció 
del denunciat. A conseqüència de l’incident, diverses patrulles, dels 
Mossos i la Policia Local, van envoltar el domicili del jove durant 
més d’una hora fi ns que van rebre una ordre judicial per poder 
entrar-hi  | LR

> Agressió amb un arma de fogueig
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L’Ajuntament i la Cambra de la 
Propietat Urbana de Sabadell i Co-
marca signaran un conveni de col-
laboració —el contingut del qual 
s’ha aprovat en Junta de Govern 
Local– per al desenvolupament 
dels projectes urbanístics del Pla 
Integral de la Ribera, especialment 
per donar suport a la rehabilitació 
de façanes i la instal·lació d’ascen-
sors en diversos immobles del bar-
ri. La Cambra posarà a disposició 
del Consistori un administratiu per 
donar suport als veïns en la trami-
tació de documentació i ajuts per 
remodelar els blocs de pisos.

Tanques de Renfe. A fi nal de no-
vembre està previst que comen-
cin les obres de substitució de les 
tanques de la línia C-2 de Renfe, 
al carrer de les Aigües. Els tre-
balls els durà a terme l’empresa 
Isidro Tomás, per un import de 
35.900 euros. L’Ajuntament és 
l’encarregat de fer l’actuació, tal 
i com recull un conveni fi rmat 
amb Renfe.

El servei comptarà amb el suport 
tècnic de la Cambra de la Propietat
Silvia Díaz | Redacció

Aquest és l’estat actual de les tanques de Renfe a la Ribera | PREMSA AJUNTAMENT

OFICINA DE REHABILITACIÓ A LA RIBERA

El Consistori renovarà les tanques de seguretat de Renfe de la línia que passa pel barri

Nova Comissió 
per millorar les 
infraestructures 
comarcals

L’Incasòl amplia 
el termini de 
venda dels solars 
industrials

Els alcaldes del Vallès Occiden-
tal van aprovar el 22 d’octubre 
treballar conjuntament per mi-
llorar les infraestructures viàries 
i ferroviàries de la comarca. El 
Consell d’Alcaldes va decidir 
crear una comissió que en tres 
mesos elaborarà un document 
amb totes les connexions i pro-
postes de millora de la mobilitat, 
tant a l’interior de la comarca 
com de connexió amb la resta de 
Catalunya. La representació de 
Montcada i Reixac a la reunió 
va anar a càrrec del president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC). 

Prioritats. Pel que fa a les infra-
estructures ferroviàries, una de 
les actuacions prioritàries serà 
la programació i construcció 
de l’orbital ferroviari per unir 
el Vallès Occidental amb l’Ori-
ental. En l’àmbit viari, els edils 
consideren necessari construir 
les infraestructures que permetin 
superar la situació de col·lapse 
continu de vies com l’autopista 
C-58. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Institut Català del Sòl (Inca-
sòl) ha ampliat fi ns al 22 de no-
vembre el procés de venda dels 
terrenys industrials del sector el 
Martinet –que engloba part de 
Mas Duran– per tal d’actualitzar 
el plec de condicions que han de 
complir els empresaris interes-
sats, per incloure que s’ha detec-
tat al subsòl l’existència de restes 
de l’antic abocador que hi havia 
a la zona, un espai on es desen-
volupaven activitats militars. Les 
restes trobades cal tenir-les en 
compte a l’hora de projectar la 
fonamentació de futures edifi ca-
cions però, segons l’Incasòl, “es 
tracta de materials inofensius, 
originaris de l’abocador que hi 
havia antigament als mateixos 
terrenys”. 

Fases. La primera fase de la co-
mercialització del Martinet afecta 
31.976 m2 de superfície. En con-
cret, l’oferta distribueix els terrenys 
en 10 parcel·les d’entre 3.000 i 
3.600 m2, destinades a la urbanit-
zació d’indústria aïllada. El sector 
industrial ocupa 23 hectàrees.

Silvia Díaz | Redacció

subvenció

65.000 euros per a la Ribera i Can Sant Joan

L’Ajuntament rebrà una subvenció 
de 65.620 euros provinents de la 
Secretaria d’Acció Ciutadana de la 
Generalitat. Els diners es destinaran 
al desenvolupament, manteniment i 
millora dels serveis que al municipi 
es donen per dur a terme actuacions 
contra l’exclusió social. 24.650 eu-
ros aniran al Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari de la Ribera, altres 
15.410 euros es destinaran a Can 

Sant Joan i una darrera partida de 
25.560 euros serà per donar suport 
a les famílies amb problemes socials 
i potenciar l’actuació mediadora en-
tre les famílies gitanes i el seu en-
torn. Acció Ciutadana designarà un 
representant per fer el seguiment 
del conveni i determinar els docu-
ments tècnics i els informes neces-
saris per a l’execució, el seguiment i 
l’avaluació dels projectes | SD
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L’Ajuntament s’ha compromès 
a crear el Consell Territorial del 
centre durant l’any 2008. El pro-
jecte, impulsat per la Regidoria 
de Participació Ciutadana, ha 
comptat amb la implicació de 
l’equip de postgrau de Participa-
ció i Desenvolupament de l’UAB 
i amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona. L’equip de 
treball de l’Autònoma ha celebrat 
diverses reunions des de setem-
bre del 2006 amb membres de les 
entitats dels barris de Montcada 
Centre, Montcada Vella, la Ribe-
ra, Vallençana-Reixac i la urba-
nització del Bosc d’en Vilaró. 

Durant la diagnosi, l’equip ha 
pogut conèixer quines són les ne-
cessitats i preocupacions dels as-
sociats. Amb aquesta informació 
s’ha elaborat un document que 
informa i explica detalladament 
com ha de funcionar i organitzar-
se un Consell Territorial.  El recull 
es va presentar el 18 d’octubre 
als tècnics locals de Participació 
Ciutadana, en el marc d’una 
jornada de treball a la Casa de 
la Vila.  El director de l’Àrea de 

Presidència, Román Castro, va 
afi rmar que el projecte es posarà 
en marxa al 2008 i es va mostrar 
agraït amb l’equip de treball. 
“Des de l’Ajuntament –va ma-
nifestar– estem molt contents 
de la feina feta i volem des-
plegar i engegar aquest pro-
jecte el més aviat possible”. El 
document, que es pot consultar 
al portal municipal d’entitats –a 
través del web montcada.cat–, 
inclou les principals conclusions 
que s’han extret de les reunions 
realitzades amb els membres de 
les entitats participants. 

>Societat

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Consell Territorial del centre 
podria ser una realitat l’any vinent
Les conclusions de la jornada de debat sobre aquest organisme es poden consultar al portal d’entitats, al web montcada.cat

Subvencions  per fomentar 
l’economia local i la salut a 
Nahulingo. PÀG. 16

Força participació 
als actes d’aniversari de 
Can Tauler. PÀG. 19

El consell el formaran el 
centre, Montcada Vella, 
la Ribera, Vallençana, 
Reixac i la urbanització 
del Bosc d’en Vilaró

Núria Sánchez | Montcada

Una vintena de persones va participar a la jornada per constituir el Consell Territorial que va organitzar l’Ajuntament a la Casa de la Vila | NÚRIA SÁNCHEZ

Debat ciutadà 
per conèixer les 
necessitats del 
teixit associatiu

La Regidoria de Participació 
Ciutadana va organitzar el 20 
d’octubre un debat ciutadà amb 
entitats del municipi per conèixer 
les necessitats de les associacions 
per començar a elaborar un pla de 
formació. Aquest contemplarà as-
pectes del funcionament d’una en-
titat, com ara, organitzar activitats 
o demanar subvencions correcta-
ment i, alhora, esdevindrà l’eina 
de treball per les associacions, do-
nant resposta a les necessitats del 
teixit associatiu del municipi. 
Durant la jornada, els participants 
van expressar quines eren les difi -
cultats que tenien les seves entitats 
per desenvolupar els projectes i les 
activitats i van poder fer les seves 
propostes de formació. “Nosal-
tres sol·licitem subvencions per 
fer actes, perquè som pocs socis 
i amb les quotes no arribem”, 
va explicar José Antonio García, 
de l’AV de Montcada Vella. 
Fruit d’aquesta jornada de tre-
ball, el Consistori elaborarà un 
pla d’actuació per donar solució 
a les mancances detectades.  

Núria Sánchez | Montcada

concepte

Refl exió conjunta sobre un territori

El Consell Territorial del cen-
tre serà el primer que es creï a 
Montcada. Aquests ens tenen la 
fi nalitat de promoure i canalit-
zar una refl exió conjunta de les 
entitats i de la ciutadania entorn 
els diferents temes que afecten 
la vida quotidiana del seu barri. 
Segons diu el Reglament muni-
cipal de Participació Ciutadana, 
l’objectiu del Consell és corres-
ponsabilitzar els ciutadans de 
les decisions que es prenen so-

bre un territori. El Consell tindrà 
una triple representació: política, 
d’entitats i de persones a títol in-
dividual. El Reglament fi xa en 16 
les persones que hauran de for-
mar-hi part i el president haurà 
de ser l’alcalde o un regidor de-
legat. Entre d’altres, les funcions 
d’aquest organisme seran recollir 
valoracions o propostes del veïnat 
i de les entitats sobre el funciona-
ment dels serveis municipals i les 
necessitats del territori l NS

Moment de la jornada de debat | NÚRIA SÁNCHEZ
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VIATGES PER A LA GENT GRAN

L’Ajuntament ofertarà l’any vinent 
500 places en resposta a la demanda
Des del mes de juny i fi ns a l’octubre, 300 jubilats del municipi han participat a les sortides organitzades per l’Àrea Social

L’Ajuntament ofertarà l’any vi-
nent 500 places en els viatges 
per a la gent gran. La iniciativa 
s’ha posat en marxa aquest any 
i ha comptat amb la participació 
de 300 pensionistes. Les sortides 
s’han fet des del mes de juny i 
fi ns al mes d’octubre a Cantàbria, 
Serralada de Cazorla, Galícia, 
Navarra i Almeria. El darrer 
viatge va ser a la Costa del Sol 
a mitjan d’octubre i el grup va 
rebre la visita de la presidenta de 
l’Àrea Social del Consistori, Ana 
Rivas (PSC). 

El Consistori ha cobert 
el cost dels viatges en 
un 25% i el preu de la 
sortida ha estat de 243 
euros per persona

El disseny dels itineraris ha tin-
gut en compte les necessitats dels 

usuaris, per la qual cosa s’han 
previst destinacions variades, 
totes elles amb estada en hotels 
de quatre i cinc estrelles, en rè-
gim de pensió completa i amb la 
incorporació de sortides guiades. 
L’Ajuntament ha subvencionat 
el cost dels viatges en un 25%  

per a tots els participants, inde-
pendentment de la seva situació 
econòmica, de manera que el 
preu de cada sortida  ha estat de 
243 euros per persona. “Aques-
ta iniciativa té com a objectiu 
millorar el benestar i la quali-
tat de vida de la gent gran del 

nostre municipi i estem molt 
satisfets de la bona resposta 
que ha tingut”, ha dit l’alcalde 
de Montcada i Reixac, César Ar-
rizabalaga (PSC). La primavera 
vinent s’ofertaran nous viatges 
per a la gent gran amb subvenció 
municipal.

Pilar Abián | Redacció

El grup que va viatjar a la Costa del Sol, a la foto, va comptar amb la presència de la presidenta de l’Àrea Sòcial, Ana Rivas (PSC) | PREMSA AJUNTAMENT

Campanya 
per fomentar 
les actituds 
cíviques 

Al mobiliari publicitari urbà es 
pot veure una campanya de fo-
ment del civisme, elaborada per 
l’Ajuntament, que forma part 
de les accions per donar difusió 
a la nova ordenança de convi-
vència, aprovada al Ple de juliol 
passat. S’han dissenyat quatre 
cartells diferents que tracten de 
sensibilitzar la ciutadania de la 
importància d’establir una bona 
convivència i de respectar els 
espais comuns. L’eslogan és “Jo 
sóc MiR”, que implica tenir un 
comportament cívic. 
D’altra banda, el Consistori 
durà a terme pròximament una 
altra campanya informativa per 
donar a conèixer la nova orde-
nança municipal. 

Cultura cívica. L’Ajuntament ha 
format part d’un estudi sobre la 
cultura cívica als municipis, fi nan-
çat per la Diputació de Barcelona, 
amb l’objectiu d’establir un posi-
cionament  comú sobre els con-
tinguts de les polítiques locals 
de foment del civisme, el que es 
denomina cultura cívica.

Silvia Díaz | Montcada
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L’Ajuntament ha atorgat 84.398 eu-
ros per a diversos projectes solida-
ris a Nicaragua i El Salvador, que 
es canalitzen a través  del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolu-
pament. 9.000 euros es destinaran 
a la campanya engegada pel Fons 
com a resposta als efectes de l’hu-
racà Fèlix, que va afectar l’Amèrica 
Central a principi de setembre pas-
sat. Una altra part de la subvenció, 
de 37.000 euros, es dedicarà a do-
nar suport a dos plans per incenti-
var l’economia local de Nahulingo 
–agermanat amb Montcada– i del 
nord de Morazán, a El Salvador.

Foment de l’economia. Els diners 
serviran per crear un complex tu-
rístic a Nahulingo, amb el nom El 
pescadito de oro, que disposarà, 
entre d’altres serveis, d’una fosa 
sèptica –que recollirà tots els resi-
dus–, piscina, vestuaris i una zona 
amb petits llocs de venda d’ali-
ments, que gestionaran famílies 
de la població. Un altre projecte 
que subvencionarà l’Ajuntament 

serà l’enfortiment institucional de 
l’Associació de Municipis del Nord 
de Morazán, també a El Salvador, 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
aprovat una altra partida de 38.238 
euros per a la millora del centre 
escolar El Confín, al barri de San 
Miguel de Montcada de Nahulin-
go, i per comprar una ambulància.

Nou càrrec. L’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga 

(PSC), ha estat nomenat vocal 
de la nova Junta Executiva del 
Fons Català de Cooperació i 
Desenvolupament, en el marc de 
la 25a Assemblea General de so-
cis d’aquest organisme. La reno-
vació dels 27 càrrecs de l’execu-
tiva del Fons es du a terme, cada 
quatre anys, després de les elec-
cions municipals i en els quatre 
mesos següents a la constitució 
dels nous ajuntaments.

Montcada destina 85.000 euros 
a projectes a l’Amèrica Central  
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), és un dels nous vocals del Fons Català de Cooperació

Silvia Díaz | Redacció

El transport que es fa servir a Nahulingo per traslladar malalats és un vehicle agrícola | E. ANDÚJAR

SOLIDARITAT INTEGRACIÓ

Èxit de públic a la tercera 
Festa de les cultures 
Els actes es van celebrar a diferents espais de la Ribera

Intercanvi gastronòmic a la Festa entre veïns de diferents països d’origen  | SANTI ROMERO

Els veïns de la Ribera van ser fi -
dels a la tradició i més d’un cen-
tenar de persones va participar el 
27 d’octubre a la tercera edició 
de la Festa de les Cultures, una 
iniciativa promoguda per la Tau-
la Cívica i l’equip tècnic del Pla 
de barris, amb l’objectiu de pro-
moure l’intercanvi cultural en un 
barri, la Ribera, on convinuen 
ciutadans de diversos orígens. 
Durant les primeres hores de 
la jornada, el Centre Cívic La 

Ribera va acollir la projecció 
de documentals, una exposició 
fotogràfi ca i un taller de narra-
ció de contes. Al migdia, la ce-
lebració es va traslladar al Parc 
de les Aigües, on col·lectius de 
diferents nacionalitats van pre-
sentar una mostra gastronòmica 
i del folklore típic del seu país 
d’origen. També hi va haver ta-
llers de manualitats, una mostra 
de sevillanes, de fl amenc i de 
menjar típic de les comunitats de 
l’Estat espanyol.

Silvia Díaz | La Ribera
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SALUT PÚBLICA 

Un nou ens estudiarà el 
consum de substàncies  
Projecte Home fa un programa preventiu amb subvenció local

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum ha creat un observatori  
per esbrinar el consum real de 
drogues a Montcada. Per obtenir 
totes les dades, l’Ajuntament ha 
contractat l’empresa GAP –per 
8.781 euros–, especialitzada en 
aquest tipus d’estudis. “Amb 
aquest observatori pretenem 
establir un sistema per estu-
diar i controlar el consum del 
tabac, l’alcohol i altres dro-
gues, especialment entre la 
gent jove, el col·lectiu de major 
risc”, ha apuntat la regidora de 

Salut Pública i Consum, M. Car-
men González (CiU). 

Programa educatiu. L’Ajuntament 
ha subvencionat amb 842 euros 
la Fundació Projecte Home per 
impartir el programa Entre tots, 
adreçat a les famílies i als alumnes 
de secundària i que consisteix a fer 
xerrades i tallers entre pares i joves, 
per prevenir les drogodependènci-
es. S’hi ha afegit l’institut Ciutat 
Meridiana. D’altra banda, la conse-
llera de Justícia, Montserrat Tura, 
va visitar el 29 d’octubre Projecte 
Home a Montcada, a Vallençana.

Els professors i col·laboradors del pla Entre tots al centre Ciutat  Meridiana | PROJECTE HOME

Silvia Díaz | Redacció

Un montcadenc 
crea un test 
genètic per als 
embarassos

Un grup d’investigadors del Cen-
tre de Regulació Genòmica (CRG) 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
entre els quals hi ha el montca-
denc Lluís Armengol, ha desen-
volupat un bio-xip, un test genètic, 
per detectar anomalies en el fetus 
al diagnòstic prenatal, un sistema 
que permetrà tenir més resolució i 
rapidesa que les proves actuals. El 
bio-xip analitzarà l’ADN de les cèl-
lules del fetus, mentre que fi ns ara 
s’estudien els cromosomes. 
El sistema incorpora totes les re-
gions del genoma que estan impli-
cades en alteracions cromosòmi-
ques. Aquesta prova s’adreçaria a 
les embarassades que poden tenir 
algun risc en la gestació, o bé, a 
les de més de 35 anys i se’ls fa la 
prova de l’amniocentesi. El diag-
nòstic prenatal té com a objectiu 
detectar alteracions congènites en 
els embarassos, que afecten un 3% 
dels fetus, i donar així un marge 
als pares per decidir si continuen 
endavant amb la gestació, donat 
que la interrupció de l’embaràs a 
l’estat espanyol és legal fi ns a la 
setmana 22 de gestació. 

Silvia Díaz | Redacció

en 2 minuts...

> Estudi sobre la geografi a de Montcada

Una seixantena d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu-
ra del Vallès –depenent de la Universitat Politècnica de Catalunya– ana-
litzarà la realitat urbanística de Montcada i Reixac i les transformacions 
que ha sufert en els darrers trenta anys. Els estudiants –a la imatge– 
van fer el 23 d’octubre una primera trobada amb tècnics de l’Àrea de 
Política Territorial del Consistori i una visita guiada per diferents barris 
i equipaments. Al fi nal del treball, que durarà tres mesos, els alum-
nes faran un atlas de Montcada i plantejaran algunes estratègies per la 
transformació urbanística del municipi | LG

PREMSA AJUNTAMENT

> Presentació del Concurs d’aparadors
La Cambra de Comerç i Indústria i l’Ajuntament organitzen el 8 de 
novembre, a les 20.30h a la Casa de les Aigües, la presentació del 
certamen d’aparadors d’enguany, que premia els comerciants que 
guarneixin de manera més atractiva els seus aparadors. Per potenciar 
la participació local, s’ha incrementat la dotació dels premis. El millor 
aparador obtindrà 600 euros; el segon classifi cat, 450 euros; i el tercer, 
300 euros. El certamen es complementa amb una exposició de foto-
grafi es que es podrà visitar a diferents espais del municpi | NS
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PREVENCIÓ

Xerrada sobre el càncer a càrrec 
d’una oncòloga de l’Hospital del Mar
L’AECC local organitza l’acte i va sortir al carrer amb motiu del Dia Mundial del càncer de mama

Silvia Díaz | Montcada

La Junta local de l’Associació Es-
panyola contra el Càncer (AECC) 
organitza el 7 de novembre una 
xerrada a la Casa de la Vila 
(18h), a càrrec de Sònia Servitjà, 
especialista en càncer de mama de 
l’Hospital del Mar. Amb motiu 
del Dia Mundial d’aquest tipus 
de càncer, el 19 d’octubre –data 
de l’efemèride– l’entitat va instal-
lar una parada informativa al 
carrer Major per informar les do-
nes sobre la prevenció i la detec-
ció precoç d’aquesta malaltia.

Prevenció. Entre les mesures reco-
manades hi ha les mamografi es 
que, si es fan regularment, ga-
ranteixen una detecció precoç 
dels tumors. “A partir dels 40, les 
dones haurien de fer-se una ma-
mografi a cada any i també les 

persones joves amb antecedents 
de càncer de mama a la família”, 
ha indicat al presidenta de la Junta 
local de l’AECC, Paquita Mañosa. 
L’entitat va presentar ofi cialment al 
maig el servei que ofereix a la Casa 

de la Vila, els dijous a la tarda. A 
banda de l’ofi cina d’informació 
i assessorament, l’AECC local 
ha organitzat diverses xerrades i 
col·labora amb treballs de recer-
ca dels instituts.

Membres de l’AECC posen a una veïna un llaç rosa, el símbol del Dia del càncer de mama | SILVIA DÍAZ

EDUCACIÓ

L’Escola d’Adults 
presenta el nou curs
El centre va oferir una xerrada sobre els cicles formatius

Prop de 70 alumnes van assistir a la inauguració del nou curs de l’Escola d’Adults  | SILVIA DÍAZ

El professorat de l’Escola d’Adults 
i dels cicles formatius de l’IES 
La Ferreria van encoratjar els 
alumnes del Centre de Formació 
d’Adults a estudiar de manera 
continuada per adaptar-se a la 
nova realitat social i laboral. 
L’Escola d’Adults va organit-
zar el 26 d’octubre un acte per 
presentar a l’alumnat el pla for-
matiu i els professors del curs 
2007-2008, que va comptar amb 
la presència d’una seixantena 
d’estudiants del centre i de la 

regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC). El coordinador dels ci-
cles formatius de l’IES La Ferre-
ria, Toni Soler, va dir a l’acte que 
aquest tipus de cursos “perme-
ten tenir feina segura, perquè 
hi ha molts empresaris que 
no poden cobrir vacants per 
manca de personal especialit-
zat”. Adela Gràcia, directora de 
l’Escola d’Adults, va indicar que 
el centre és l’enllaç entre els ci-
cles formatius i les persones que 
volen reincorporar-se als estudis 
per buscar un treball qualifi cat.

Silvia Díaz | Can Sant Joan
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L’Espai Jove Can Tauler ha cele-
brat enguany cinc anys de fun-
cionament al municipi. Per cele-
brar-ho, la Regidoria d’Infància 
i Joventut va organitzar entre els 
dies 18 i 20 d’octubre un seguit 
d’activitats lúdiques i festives per 
als més joves. El dia 18 es va fer 
una cercavila pel carrer Major i 
el 19 es va repetir la mateixa ac-
tivitat i es van muntar d’altres a la 
plaça de l’Església, com l’aparell gi-
ratori Orbotron i un llist elàstic. 
El dia 20 es va tenir lloc el plat 
fort de la celebració, un macro-
concert de grups locals al camp 
de futbol de la Font Freda. Els 
grups participants van ser  Straw-
berry Hardcore, Leihotikan, El 
Rey de Espaldas, 11 Varas, La 
Purria i El Nervio. Tots els actes 
van comptar amb una bona par-
ticipació de joves del municipi i 
el concert va aplegar prop de dos 
centenars de persones.

L’equipament. L’Espai Jove Can 
Tauler es va inaugurar el 19 

d’octubre de 2002, després de la 
remodelació de l’equipament del 
carrer Balmes, 16, que fi ns ales-
hores acollia dependències de la 
Regidoria de Cultura. L’objectiu 
de l’Ajuntament era crear un es-
pai de trobada per als joves, on 
poguessin desenvolupar les seves 
inquietuds creatives i socials. 
La regidora d’Infància i Joven-
tut, Eva Gonzalo (PSC), ha 
explicat que Can Tauler és un 

referent per a molts joves del 
municipi. “Can Tauler s’ha 
convertit en un punt de troba-
da social juvenil de Montcada 
i Reixac amb una oferta cultu-
ral i d’oci adaptada a les seves 
pròpies necessitats”, ha destacat 
Gonzalo. Can Tauler ofereix un 
programa d’activitats de manera 
trimestral, com tallers de músi-
ca, expressió artística i corporal, 
manualitats i idomes.

ESPAI JOVE

Infància i Joventut va organitzar un programa festiu entre els dies 18 i 20 d’octubre

Núria Sánchez | Redacció

L’Orbotron, a la plaça de l’Església, permet girar el cos 360 graus | LAURA GRAU

Èxit de participació a les activitats 
del cinquè aniversari de Can Tauler

L’Esplai Sesa
presenta el seu 
nou web

L’Esplai Sesa ha presentat el seu 
espai web a l’equip de monitors, 
pares i nens de l’entitat. El portal 
esplaisesa.org compta amb dife-
rents seccions que expliquen quan 
i com va néixer l’entitat, així com 
les activitats que oferta. També 
incorpora el sistema de gestió que 
s’ha creat per a ús de l’associació. 
L’Esplai Sesa és una entitat sense 
ànim de lucre que va néixer a l’any 
1991, al marc de la Parròquia de 
Santa Engràcia, amb l’objectiu de 
crear un grup d’infants i joves que 
compartissin el seu temps de lleure 
anant de colònies i sortides. Cada 
dissabte, l’entitat organitza acti-
vitats, de 17 a 19h, a la plaça de 
l’Església i periòdicament progra-
ma excursions de cap de setmana, 
sortides i colònies. 

Pilar Abián | Redacció

Adimir necessita
monitors 
per a infants 
discapacitats
Pilar Abián | Redacció

A petició de l’associació de disca-
pacitats Adimir, l’Ajuntament ha 
acceptat fer convenis amb les uni-
versitats catalanes, amb mòduls 
professionals de grau superior i 
amb Creu Roja per tal que mo-
nitors especialitzats ajudin nens 
del municipi amb minusvalies a 
integrar-se socialment i educati-
vament. Tot i que la crida ja s’ha 
fet a diferents universitats i centres 
educatius, fi ns ara cap institució 
s’ha ofert a aportar alumnes en 
pràctiques a canvi que aquests fa-
cin els crèdits dels seus estudis en 
col·laboració amb Adimir. 

Contes especials. Adimir ha edi-
tat tres contes sobre infants amb 
necessitats educatives especials, 
elaborats com a tres unitats didàc-
tiques per a alumnes de primària. 
Vuit col·legis del municipi ja s’han 
afegit a la iniciativa, l’últim a fer-
ho ha estat el CEIP Mitja Costa. 
Els contes compten amb text i il-
lustracions que expliquen, entre 
d’altres, com se senten les perso-
nes amb discapacitats davant les 
situacions quotidianes. 
 

Agenda del web de l’entitat | ESPLAISESA.ORG
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>La bústia del lector >Editorial
Ordenances
El Ple de l’Ajuntament ja ha 
aprovat inicialment les orde-
nances, taxes i preus públics 
que estaran vigents al 2008. 
La pujada ha estat molt mo-
derada, d’un 2%, per sota de 
l’IPC previst, tot i així no tots 
els grups han votat a favor. El 
PPC ho va fer en contra i Es-
querra es va abstenir. Per als 
populars, la pressió fi scal que 
suporten els montcadencs 
és prou elevada mentre que 
els republicans manifesten  
el seu rebuig a taxes com la 
de la zona blava. La resta de 
grups PSC i CiU –en el go-
vern– i ICV-EUiA, a l’oposició, 
sí que han sonat suport a la 
proposta de l’Àrea Econò-
mica en considerar que l’in-
crement de les taxes és més 
aviat baix.
Per part dels veïns segura-
ment el més aplaudit hagués 
estat una congelació dels 
impostos ja que, en gene-
ral, tot augmenta, no només 
les taxes, també el preu dels 
serveis bàsics –aigua, telèfon, 
gas– mentre que els sous mai 
no creixen en la mateixa pro-
porció. Entenent, però, que 
l’opció de congelar o baixar 
impostos és més aviat una 
utopia, el que els veïns volen 
és que l’esforç que fan des 
d’un punt de vista impositiu 
es tradueixi en uns bons ser-
veis i unes bones prestacions. 
Aquesta és la principal tasca 
que han de fer els governants,  
gestionar correctament els di-
ners de tots donant resposta 
a les demandes i les necessi-
tats dels veïns. Si això es fa bé, 
molts contribuents deixaran 
de tenir una visió negativa de 
les taxes municipals i aquestes 
seran enteses com una contri-
bució a la millora de la ciutat.
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Seguridad vial

Tras un conato de atropello atravesando un paso 
de cebra, quiero comunicar al Ayuntamiento la 
permisividad que poseen los camiones de reparto. 
Existen áreas a su disposición (de lunes a sábado, 
de 8 a 20h) que, si están ocupadas por otros ve-
hículos, éstos pueden ser sancionados o retirados. 
No disponer de aparcamiento al instante no es ex-
cusa para hacer lo que les dé la gana. Hagamos 
todo el municipio área de carga y descarga y los 
peatones se replantearán a qué candidatura votar. 
Si algún día sucediera algo, no se escuden en las 
famosas frases de ‘nadie nos ha comunicado 
nada’ o ‘es un lamentable hecho aislado’. 
SALVADOR MARTÍNEZ  |  MONTCADA

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Circular per carretera Vella és una odissea. Sempre hi ha camions de 
càrrega i descàrrega, obres constantment i cotxes en doble fi la. Has de 
fer fi ligranes per poder passar-hi. No es pot fer alguna cosa per soluci-
onar aquesta situació? 
Raquel Moreno | Font Pudenta
És cert que en aquest carrer s’estan desenvolupant activitats urbanís-
tiques que suposen el moviment de vehicles, grues i maquinàries, així 
com d’altres de càrrega i descàrrega que impliquen un obstacle i una 
molèstia per als usuaris de la via. Són actividats reglades i autoritzades 
i conviuen durant un temps amb la resta dels usuaris de la via i, per 
tant, només podem demanar compressió i paciència mentre s’hi fan. 
La resta d’actituds en situació d’infracció són les que la Policia Local 
denuncia sistemàticament  | Antonio Franco, cap de la Policia Local

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 

Un vot de confi ança
És evident el desencís i la falta de 
confi ança dels ciutadans envers els 
nostres polítics, des de la dreta fi ns 
a l’esquerra, vistos els resultats de 
les darreres eleccions locals amb un 
51% d’abstenció. Gairebé tots els 
partits en els seus respectius pro-
grames electorals han posat especial 
èmfasi, cadascú a la seva manera, 
en canviar les formes de fer política 
durant aquest proper mandat.
CiU i PSC han arribat a un pacte 
per formar per tercera vegada con-
secutiva un govern de coalició que, 
agradi més o menys, està legitimat 
per unes eleccions democràtiques. 
En l’acte de pressa de possessió del 
nou equip de govern es va fer especi-
al referència a l’esperit del 99, que va 
ser el primer any en què els socialistes 
van assolir el govern municipal en co-
alició amb CiU. Malauradament aque-
lla il·lusió dels ciutadans de fa vuit 
anys per un canvi en les maneres i 
les formes de governar no s’ha dut a 
terme. Aquest incompliment de pro-
meses ha estat, sens dubte, el deto-
nant que ha provocat el desencís i la 
desconfi ança dels ciutadans. 
Diuen que a la tercera va la vençuda 
i aquesta ja és la tercera. Cal que els 
nostres representants municipals es  
posin les piles i concretin amb fets 
tot el que han promès. 
Els ciutadans donem un vot de con-
fi ança, però aquesta vegada serem 
molt crítics a l’hora de jutjar els 
resultats obtinguts. La política a se-
guir és de proximitat, amb el màxim 
de diàleg i amb l’objectiu prioritari 
de resoldre els problemes quotidians 
en el temps més ràpid possible, sen-
se oblidar els greus problemes que 
afecten diverses barriades. Hi ha 
molta feina a fer, per tant, cal posar 
fi l a l’agulla i començar a treballar 
ja! Aquesta vegada les promeses no 
poden quedar en una declaració de 

bones intencions. Els ciutadans re-
clamem solucions ara!

Antoni Trias
Montcada 

Rèplica
En resposta a la carta d’Asunción 
Aparicio titulada ‘Moobing’ i publi-
cada al darrer número, Supermercats 
Condis vol manifestar que la Sra. 
Aparicio treballava, efectivament, al 
Supermercat 639 de Montcada. En 
un principi, prestava els seus serveis 
en horari de mitja jornada fi ns que, 
a petició seva, li va ser ampliada la 
jornada a 40 hores. El suposat con-
fl icte es va iniciar quan, per necessi-
tats de l’empresa, se li va comunicar 
que havia de passar a desenvolupar 
una jornada partida, com la resta 
dels seus companys.
La treballadora, disconforme amb 
l’horari, va demanar una baixa per 
malaltia. Tal com ella mateixa afi r-
ma, l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques va considerar, dos mesos 
després, que estava en condicions 
de reincorporar-se a la feina. El con-
fl icte, per tant, no ha estat mai un 
episodi de ‘mobbing’ sinó que va ser 
la conseqüència del desacord de la 
Sra. Aparicio amb un nou horari la-
boral. Ni tan sols existeix la suposa-
da denúncia per ‘mobbing’ a què fa 
referència. En cap moment Super-
mercats Condis no va voler prescindir 
dels seus serveis i la companyia tam-
bé vol fer palès que l’honorabilitat i 
la professionalitat de l’encarregat de 
l’establiment estan fora de tot dubte. 
Aquesta empresa s’oposa frontalment 
a qualsevol forma de pressió sobre 
els treballadors i lamenta profunda-
ment que s’utilitzi un problema tan 
seriós com el ‘mobbing’ per pressionar 
l’empresa en benefi ci personal. És 
per això que Supermercats Condis 
es reserva la possibilitat d’exercir les 
actuacions legals pertinents, en de-

fensa dels seus interessos i del seu 
bon nom.

Director de RRHH de Condis
Montcada

Calle Sant Antoni
En La Veu de la 1ª quinzena de octu-
bre, pudimos leer un artículo sobre el 
tráfi co, en el cual se explicaban las 
enormes retenciones que se ocasionan 
en horas puntas en varias calles de 
la localidad: Països Catalans, av. de 
la Ribera y Joaquim Castellví. Meses 
atrás, cuando la calle Sant Antoni 
todavía no era peatonal, muchos ve-
hículos la hacían servir para salir de 
Montcada, con lo cual el colapso era 
la mitad. Ahora esta ventaja ya no la 
tenemos porque nos han cortado el 
acceso. Me pregunto si realmente 
son conscientes del problema que 
hay para poder salir de Montcada, 
porque no podemos utilizar dicho 
tramo especialmente en horas puntas.  
¿Acaso la calle Mayor no es peatonal 
también y hay un tiempo en el día en 
que se puede aparcar y pasar? Creo 
que realmente es una vergüenza que 
a los propios vecinos nos corten el ac-
ceso a una calle. Estoy indignada por-
que los impuestos los pagamos todos 
y la obras que se realizan en el pueblo 
también. Desde luego, Sr. alcalde, no 
hay derecho.

CR
 Montcada

Impotència
He triat l’adjectiu impotència en-
tre decepció, indignació, tristor... 
Al meu pare, de 64 anys, li van 
diagnosticar un càncer al mes de 
gener. Va superar una intervenció, 
es va tractar amb quimioteràpia i 
radioteràpia però, malauradament, 
la malaltia va anar avançat. El 20 
d’agost va patir una crisi i va ingres-
sar a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
Es van anant sumant complicacions: 

diabetes, embòlia pulmonar, pneu-
mònia, metàstasi... L’equip mèdic 
de la planta d’oncologia ja no podia 
fer res més per ell i el van derivar 
a paliatius des d’on van gestionar el 
seu trasllat a l’Hospital de Sabadell 
(Edifi ci VII Centenari) on havia de re-
bre la millor atenció fi ns que el càn-
cer guanyés injustament la batalla. 
El van traslladar el 8 d’octubre i, una 
setmana després, ens van plantejar 
l’alta, ja que està en una situació es-
table i la seva esperança de vida es 
major que la majoria de pacients que 
es troben a la planta. Ens faciliten un 
llit i visites setmanals del PADES i 
del seu metge de capçalera. Aquest 
plantejament inicial ha acabant sent 
una imposició i ja li donaran l’alta, 
quelcom totalment descartat fa no-
més 2 setmanes. Per motius laborals 
i de residència fora de Barcelona, 
l’única persona que passarà amb ell 
la majoria del temps serà la meva 
mare, de 62 anys i salut delicada, 
ja que no podem assumir el cost de 
personal sanitari qualifi cat. Després 
cotitzar 48 a la Seguretat Social i da-
vant de l’incertesa de l’evolució de la 
malaltia, em pregunto com es posible 
que la responsabilitat d’una vida esti-
gui en mans dels seus familiars?

Maria Pérez
Montcada

Agraïment 
La familia d’en Pere Balart, mort 
el 14 d’agost, vol posar de relleu la 
bona assistència que va trobar en el 
moment que va demanar al SEM els 
seus serveis, tan professionals com 
de bona voluntat en uns moments 
tan crítics i necessaris com els que 
ens vam trobar. Per desgràcia, no va 
ser possible, però queda la satisfac-
ció que es va fer tot el que estava al 
nostre abast. Gràcies a tots.

Familia Balart
Montcada

El proper número, el 16 de novembre
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>Agenda Exposició
Soterrament de la 
línia de Portbou 
Del 12 de novembre al 5 
de desembre, a la Casa 
de la Vila
Mostra de les propostes que dife-
rents empreses han fet per defi -
nir el futur espai que s’alliberarà 
quan se soterri la línia de tren de 
Portbou al seu pas per Montcada.

TEATRE

IDAHO I UTAH
de la Cia. Los Pelones  
10 de novembre, a les 22h 

EXPOSICIÓ
 OBRES SELECCIONADES AL 

PREMI DE PINTURA MASOLIVER
8 de novembre, a les 19h

(fi ns al 5 de desembre)

2 l divendres
Passatge del terror. També el dia 3. Ho-
rari: De 16 a 18h, sessions infantils; de 
18 a 23h, per a adults. Lloc: Centre Cí-
vic Can Cuiàs. Organitza: Col·lectiu C4, 
Regidoria d’Infància i Joventut, Centre 
Cívic Can Cuiàs i Servei de Dinamització 
de Participació Ciutadana.

Assemblea. De l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir). Hora: 
19h. Lloc: Centre Cívic Antigues Esco-
les de Mas Rampinyo. Després, sopar 
del vintè aniversari al restaurant Masia 
Reixac.

Exposició. Inici del cicle sobre García 
Márquez, amb motiu de la commemo-
ració dels 40 anys de la publicació de 
Cien años de soledad. Guia i exposició 
amb llibres de l’autor. Fins al dia 30 de 
novembre. Lloc: Biblioteques Munici-
pals.

4 l diumenge
Excursió. A Sant Corneli (Alt Berguedà), 
per visitar les mines i dinar. Lloc de sor-
tida: Centre Cívic L’Alzina. Hora: 8.30h. 
Organitza: Pocapoc.com. 

Visita. De la col·lecció d’art gòtic del Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya. Hora: 
11h. Lloc: Davant de la porta del MNAC, 
al Palau Nacional de Montjuïc. Organit-
za: Fundació Cultural Montcada.

Teatre familiar. Ai, la farina, de la Cia 
Pengim Penjam. Hora: 12h. Lloc: Audi-
tori. Preu: 3,5 euros.

5 l dilluns
Reunió. De les famílies de la Comissió 
de Necessitats Educatives Especials 
(CNEE). Hora: 19h. Lloc: Sala de forma-
ció de l’Ajuntament.  

7 l dimecres
Conferència. Amb motiu del Dia Interna-
cional contra el Càncer, a càrrec de Sò-
nia Servitjà, metgessa adjunta del Servei 
Oncològic de l’Hospital del Mar i espe-

cialista en càncer de mama. Hora: 18h. 
Lloc: Sala institucional de la Casa de la 
Vila. Organitza: Junta local de l’AECC.

8 l dijous
Cinema. La mort tenia un preu, dins del 
cicle Clàssics del western. Hora: 17.30h. 
Lloc: Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina.

Inauguració. De l’exposició de les obres 
seleccionades al Premi Nacional de Pin-
tura Juan Ramón Masoliver (fi ns al 5 de 
desembre) i veredicte del jurat. Hora: 
19h. Lloc: Auditori. 

Presentació. Del llibre Èric i l’exèrcit del 
Fènix. D’Èric Bertran. Hora: 20h. Lloc: 
Abi. Organitza: El Cercle Cultural. 

Inauguració. De l’exposició Montcada, 
el teu aparador i presentació del Con-
curs d’Aparadors de Nadal 2007 de la 
Cambra de Comerç. Hora: 20.30h Lloc: 
Casa de les Aigües. Organitza: Regidoria 
de Comerç i Turisme.

9 l divendres
Màgia. Tarda de màgia. Hora: 18h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. 

Presentació. Del llibre Contes de Bag-
dad, de Glòria Arimon. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan (Turó,45).

10 l dissabte
Teatre. Idaho y Utah (Nanas para nenes 
malitos) de la companyia Los Pelones, 
amb direcció d’Albert Espinosa. Hora: 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros. 

 

11 l diumenge
Festes de Tardor. Les nostres arrels,  
amb el passi d’un documental sobre el 
poblat ibèric de Les Maleses, comentat 
per la directora del Museu, Mercedes 
Duran, i una representació teatral a cà-
rrec del grup Ibercalafell, sobre els cos-

tums dels ibers. Hora: 12h. Lloc: Plaça 

de l’Església. Organitza: AV de Montca-

da Centre.

12 l dimarts
Inauguració. De l’exposició dels projec-

tes de soterrament de la línia de Port-

bou presentats al concurs convocat per 

l’Ajuntament. Hora: 19.30h. Lloc: Casa 

de la Vila. Fins al 5 de desembre.

13 l dimecres
Reunió informativa. Sobre el curs de rei-

ki que organitza l’Abi els dies 17 i 18 de 

novembre a la seva seu. Hora: 19.30h. 

Lloc: Abi (Colon, 5).

14 l dimecres
Conferència. “Atmósferas y fi guras en la 

obra de García Márquez”, a càrrec de 

la professora de literatura Teresa Martín 

Taffarel, dins el cicle per commemorar 

el 40è anivesari de la publicació de Cien 
años de soledad. Hora: 19h. Lloc: Bi-

blioteca de Can Sant Joan (Turó, 45). 

Xerrada. Sobre la torre Na Joana, més 

coneguda com la torre Bombita, a càrrec 

de Gabriel Gil. Hora: 20h. Lloc: Funda-

ció Cultural Montcada (Major, 47).

15 l dijous
Cinema. La diligència, dins del cicle de 

Clàssics del western. Hora: 17.30h. Lloc: 

Casal de la Gent Gran Casa de la Mina. 

16 l divendres
Hora del conte. Contes a lo bèstia, de 

Carles Alcoberro. Hora: 18h. Lloc: Bi-

blioteca Montcada Centre (Montiu, 12).

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
Espai Jove (Can Tauler)  .......................935 641 741
Institut Municipal d’Esports (IME)  .......935 650 999
Jutjat ...................................................  935 753 925

Montcada Comunicació  ......................935 726 491
Montcada Aqua  ...................................935 650 996
Mossos d’Esquadra  .................................... 088-112
Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC)  .....902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona (OAD)  .............935 651 122
Policia Local  ........ 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional  ........... 935 642 450-935 642 654
Protecció Civil  ....................................935 751 717
Recollida de mobles vells  ...................935 641 247
Servei de recaptació (OALGT) .............  935 647 743
Servei Local de Català (SLC)  ..............935 751 644
Servei de Promoció Econòmica (SOPE)  935 648 505
Serveis Socials  ...................................935 753 430
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

2 3 4

9 10 116 7 85

1613 14 1512

J.Relat Rivas Rivas

V.Nieto J. Relat J. RelatPardo Guix E. RelatJ.Vila

E. RelatJ.Vila Pardo GuixDuran

Farmàciesnovembre

TEATRE FAMILIAR

 AI, LA FARINA!
de la Cia. Pengim-Penjam

4 de novembre, a les 12h

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 
a l’oli del Grup de 
Dones de Can Cuiàs

Fins a l’11 de novembre

més informació: www.montcada.cat

www.montcada.cat
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>Cultura Cicle sobre García 
Márquez a les 
biblioteques. PÀG.  26

Entitats i ciutadans 
s’impliquen en el   
Correllengua. PÀG.  25

Projecció internacional

Catorze de la cinquantena d’imatges 
seleccionades per la Confederació 
Espanyola de Fotografi a (CEF) per 
participar en diverses exposicions in-
ternacionals pertanyen a sis fotògrafs 
de l’Afotmir. Josep Ponsa i Miquel 
Viñas són presents a la mostra que re-
presentarà Espanya a la 29a Biennal 
Monocrom de la FIAP (Fédération In-
ternationale de l’Art Photographique), 
a Eslovàquia; Albert Viñas i Gabriel 
Brau, a la 25a Biennal d’Imatge Pro-
jectada a Indonèsia; Miguel Parreño i 

Josep Ponsa, a la Biennal Color 2009 
i, Cosme Oriol i Parreño, a l’Exposi-
ció Internacional Itinerant de la CEF. 
Aquesta mostra viatjarà a diversos 
països d’Iberoamèrica i Europa.  “Es-
tem molt orgullos –explica Oriol– que 
sis de nosaltres estiguem entre els 
autors escollirs per representar Es-
panya arreu del món”. Josep Ponsa 
i els germans Miquel i Albert Viñas 
també han estat distingits amb els tí-
tols d’Artista CEF en la darrera edició 
del certamen | LG

Sis fotògrafs de l’Afotmir presenten obres a mostres internacionals

Una de les fotografi es escollides |  C.ORIOL

Quan es compleixen vint anys de 
la seva fundació, l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) ha vist reconeguda la 
seva trajectòria per la màxima 
institució en el món de la foto-
grafi a a nivell estatal, la Confe-
deració Espanyola de Fotografi a 
(CEF). Els dies 20 i 21 d’octu-
bre, una delegació de l’Afotmir 
va viatjar a Bilbao per recollir 
el guardó de Millor Entitat Fo-
togràfi ca 2007. Els fotògrafs de 
l’entitat, Gabriel Brau i Miguel 
Parreño, van ser distingits amb 
el Premi Nacional 2007 i el diplo-
ma de fi nalista, respectivament. 
Altres integrants de l’Afotmir 
també van rebre diferents premis 
i mencions. El president, Cosme 
Oriol, s’ha mostrat molt satisfet 
pels guardons perquè “suposen 
el reconeixement a la feina feta 
durant vint anys”. 

Entitat activa. L’alcalde de 
Montcada i Reixac, César Arri-
zabalaga (PSC) –que va acompa-
nyar la delegació local–, va ma-
nifestar que “és un orgull tenir 
al nostre municipi una entitat 
cultural tan activa i reconegu-
da a nivell nacional i internaci-
onal”. En el marc del Congrés de 
la CEF, on es va fer entrega dels 
premis, Gabriel Brau va exposar 
la mostra de fotografi es   Llums 
d’Àfrica, formada per imatges en 
blanc i negre captades durant els 

seus viatges a Tanzània, Kènia, 
Etiòpia i Malí. Aquesta exposició 
ja es va poder veure a la Casa de 
la Vila el passat mes de juny en el 
marc del Photomontcada. 
L’Afotmir organitza el 2 de no-
vembre el sopar del vintè ani-
versari que servirà per compartir 
amb tots els socis la satisfacció de 
ser la millor entitat fotogràfi ca 
del 2007. Prèviament tindrà lloc a 
la seu de l’entitat, al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo, l’assemblea anual on es 
farà ofi cial la dimissió de Cosme 
Oriol com a president de l’entitat, 
càrrec que assumirà l’actual vice-
president, Pedro Caballero. Oriol 
continuarà vinculat a l’entitat, 
però, per motius de salut, deixa 
la gestió del dia a dia per ocupar-
se de les relacions institucionals.

FOTOGRAFIA

Una delegació local va viatjar a Bilbao per recollir els guardons de Millor Entitat 2007 i Millor Fotògraf

D’esquerra a dreta, Oriol, Caballero, Brau i Arrizabalaga, amb els premis | AFOTMIR

L’Afotmir rep un reconeixement 
nacional en el seu vintè aniversari

Miguel Parreño, 
número 1 del 
rànquing de 
la fotografi a

Parreño, en una imatge recent | MP

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

Miguel Parreño (Barcelona,1948) 
és un dels fotògrafs de l’Afotmir 
amb més projecció nacional i 
internacional. Acaba de ser dis-
tingit amb el títol d’Excel·lència 
CEF i, a nivell internacional, va 
ser nomenat Artista de la Fede-
ració Internacional de Fotogra-
fi a (AFIAP). El seu objectiu és 
aconseguir el títol de Mestre de 
la FIAP, màxim grau en l’escala 
internacional de titulacions. Re-
centment, ha guanyat el Gran 
Premi del Trierenberg Super Cir-
cuit, de Linz (Àustria), competint 
amb 2.716 autors de tot el món.

Referent. El premi, dotat amb 
5.000 euros, comporta l’entrada 
en el “Hall of fame” d’aquest 
certamen d’absoluta referència 
en la concursística fotogràfi ca 
mundial. Dissenyador gràfi c i 
fotògraf, Parreño ha aconseguit 
més de 600 premis al llarg de la 
seva carrera. Imparteix cursos de 
fotografi a digital per Cultura.
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MUSEU MUNICIPAL

El torero Serafín Marín s’incorpora 
a la galeria de personalitats 
Els montcadencs Joan Subatella, Nicolás Díaz i Enric Guix també s’han inclós al plafó

El torero Serafín Marín  i tres 
veïns més de Montcada i Reixac, 
Nicolás Díaz, Enric Guix i Joan 
Mumbrú, són les noves incorpo-
racions a la galeria de personali-
tats del Museu Municipal. L’acte 
de presentació va tenir lloc el 
24 d’octubre, amb la presència 
d’autoritats municipals, el popu-
lar destre i familiars dels altres 
homenatjats, ja desapareguts. 
Marín va manifestar que és un 
orgull fi gurar en aquest galeria 
d’imatges, “al costat de tants 
montcadencs il·lustres”, va dir. 
El torero acaba de ser nomenat 
“triomfador” de la temporada per 
l’Associació de Crítics Taurins de 
Catalunya per haver sortit per la 
porta gran de la Monumental en 
tres ocasions. 

Perfi ls. Joan Subatella Mumbrú 
(1925-1993) va destacar en el 
món del teatre. Els seus inicis 
van ser amb el Grup Escènic 

Arturo Calvo de l’Abi. Després 
d’estudiar Art Dramàtic va fer 
alguns papers a pel·lícules com 
La ciutat cremada, Victòria i Perros 
callejeros, entre d’altres.
Nicolás Díaz Iborra (1923-2003) 
va desenvolupar una impor-
tant tasca humanitària durant 
les inundacions i la nevada del 
1962. Enric Guix Torres, l’únic 

que no és nascut a Montcada 
(Lleida, 1915 – Barcelona 2004), 
va ser un conegut farmacèutic 
de la localitat, que també va te-
nir un paper destacat durant la 
riuada. La directora del Museu, 
Mercedes Duran, ha indicat que 
“tots es mereixen sobradament 
formar part de la nostra me-
mòria col·lectiva”. 

Les dones de Can Cuiàs  
exposen a la Casa de la Vila

La sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila acollirà fi ns a l’11 de 
novembre una mostra de pintura 
a l’oli de les alumnes del taller 
artístic que imparteix la profes-
sora Delia Cabanzón al Centre 
Cívic Can Cuiàs. L’exposició, 
que es va inaugurar el 29 d’octu-
bre, està formada per 25 tel·les a 
l’oli que s’inspiren en alguns dels 
grans mestres de l’impressionis-
me europeu i les avantguardes 
americanes. 

Dones treballadores. La majoria 
d’alumnes d’aquest taller, orga-
nitzat pel Grup de dones de Can 
Cuiàs, porten prop de 10 anys 
dedicant una part del seu temps 
lliure a l’aprenentatge de la tècni-

ca de l’oli. Segons Cabanzón, “es 
tracta de dones treballadores 
que tenen una gran afi ció per 
la pintura”. Tot i no tenir una 
gran base de dibuix, aconseguei-
xen obres amb una realització 
bastant bona, segons Cabanzón, 
qui també ha indicat que “algu-
nes obres són còpies d’originals 
famosos, amb l’estil personal 
de cada alumna”.
La presidenta del Grup de Do-
nes de Can Cuiàs, Carolina Iz-
quierdo, ha destacat la constància 
i esforç d’aquestes dones, “mol-
tes de les quals troben en la 
pintura una via de realització 
personal i de relacions socials”, 
va afi rmar. El col·lectiu organitza 
també cursos de teatre, fl amenc i 
manualitats, entre d’altres.

PINTURA

Serafín ha sortit tres vegades per la porta gran durant la temporada | A.FARICLE

Joan Subatella Mumbrú, actor Nicolás Díaz Iborra, voluntari a la riuada El farmacèutic Enric Guix

Alumnes del curs de pintura del Grup de Dones posen a la Casa de la Vila | LAURA GRAU

La mostra està formada per una vintena de pintures a l’oli

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció
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David Velasco i Glòria Arimon, durant la presentació de llibre a l’Auditori | LAURA GRAU

CERCLE CULTURAL

La presència a Montcada del doc-
tor Moisès Broggi, cap quirúrgic 
de les Brigades Internacionals 
durant la Guerra Civil, va aixe-
car forta expectació i va deixar 
petita la sala de conferències del 
Cafè de Montcada, on una sei-
xantena de persones va escoltar 
les vivències i anècdotes d’aquest 
testimoni de primera mà d’un ca-
pítol tràgic de la nostra història. 
Broggi, amb 99 anys –“i mig”, 
va puntualitzar–, va mostrar una 
lucidesa sorprenent mentre recor-
dava alguns moments de la seva 
vida, refl ectida en dos volums de 
memòries que ha publicat recent-
ment. Broggi va concloure que 
que “les satisfaccions més grans 
en la vida provenen de les re-
lacions humanes”, demostrant 
així la seva esperança en el gène-
re humà.

Acusa de terrorisme. El Cercle 
Cultural portarà el 8 de novem-
bre a l’Abi (20h) el jove Èric 
Bertran que presentarà el seu lli-

bre Èric i l’Exèrcit del Fènix. Acusat 
de voler viure en català, apadrinat 
pel periodista i escriptor Víctor 
Alexandre. Bertran (Barcelona, 
1990) és el jove de Lloret de Mar 
que al 2004 va ser acusat de ter-
rorisme per demanar a diverses 
empreses que etiquetessin en ca-
talà. Afi cionat a navegar per In-
ternet i a la lectura, el jove escriu 
articles a diverses publicacions.

El metge republicà Moisès Broggi 
dóna una lliçó d’ètica i d’història
El jove Èric Bertran presentarà el 8 de novembre a l’Abi el llibre ‘Èric i l’exèrcit del Fènix’

Glòria Arimon presenta 
el llibre ‘Contes de Bagdad’

La periodista i fi lòloga catalana, 
Glòria Arimon, va presentar a 
l’Auditori el 19 d’octubre el llibre 
Contes de Bagdad, que  inclou tres 
relats curts protagonitzats per 
Simbad, Alí Babà i Aladí, traslla-
dats a l’Iraq ocupat per les tro-
pes nordamericanes. L’actor de 
Dèria Teatre, David Velasco, va 
presentar l’acte i va posar la seva 
veu als fragments inicials dels tres 
contes. Arimon, de 55 anys, viu 

a Mollet però té un vinculació es-
pecial a Montcada on va viure i 
treballar durant vint anys. La pe-
riodista va escriure el llibre arran 
d’un viatge que va fer a l’Iraq al 
2002, en ple pe ríode d’embarga-
ment. Arimon va defensar el va-
lor de la literatura “com a arma 
per lluitar contra la barbàrie”. 
La Biblioteca de Can Sant Joan 
acollirà el segon acte de presen-
tació del llibre, el 9 de novembre 
a les 18h.

Laura Grau | MontcadaMontse Madurell va conduir la trobada amb el doctor Broggi al Cafè de Montcada | L.GRAU

Èric Bertran | RACÓ CATALÀ/ARXIU

Una setantena de persones va 
prendre part a la visita guiada 
per la Montcada Medieval que 
va organitzar la Xarxa de Dina-
mització Sòciocultural i el Mu-
seu Municipal el 28 d’octubre. 
El recorregut, fet amb dos auto-
cars, va incloure el Rec Comtal, 
la Torre dels Frares i l’església 
de Reixac. Els participants van 
conèixer l’origen medieval de les 
tres construccions i van consta-
tar el mal estat en què es troba 
la Torre dels Frares, ubicada a la 
carretera de la Roca | SD

Visita per racons 
de l’Edat Mitjana

Un dels guies, Iñaki Achurra, dóna les explicacions sobre l’origen del Rec Comtal | SILVIA DÍAZ

Un euro de la venda de cada llibre es destina a una ong

Noves parelles lingüístiques. El programa ‘Voluntariat per 
la llengua’, que promou el Servei Local de Català a Montcada, engega 
una nova temporada. Enguany s’ha constituït 12 parelles, on la majoria 
dels voluntaris són repetidors, com Joan Bertran, de la Fundació Cultural 
(a la dreta de la foto). Les parelles s’han de trobar un cop a la setmana 
com a mínim 10 vegades, per practicar el català oral | LG

LAURA GRAU

LITERATURA

Laura Grau | Redacció
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Prop de 300 persones, 
al Dinar de pagès 
L’11 de novembre tindrà lloc un acte divulgatiu sobre els ibers

Prop de 300 persones van parti-
cipar al Dinar de pagès que va 
organitzar l’AV de Montcada 
Centre el 28 d’octubre al carrer 
Major. L’acte s’emmarca en les 
Festes Populars de Tardor que 
van començar el 21 d’octubre 
amb la Primera Fira Agrícola i 
Ramadera. El Dinar de pagès, 
inclós al Correllengua, va con-
sistir en un menú de productes 
típics de la gastronomia catalana 
com mongetes, cansalada, boti-
farra i crema catalana. 

Programa. La jornada va comen-
çar amb l’actuació de la Colla de 
Gitanes de  Ripollet. Després del 
dinar, la coral infantil de l’Asso-
ciació Giravolt va fer un concert 
de cançó popular catalana i la 

Colla de Gegants de Montcada 
va fer una cercavila. El president 
de l’AV del centre, Antoni Trias, 
s’ha mostrat molt satisfet de la 
resposta dels montcadencs: “Ha 
estat fabulós que vingués tanta 
gent i alhora l’organització va 
sortir rodona”, explica.
La Fira Agrícola va tenir una assis-
tència més discreta i un dels seus 
principals atractius va ser la repre-
sentació de les feines del camp tal 
com es feien antigament. L’últim 
acte de les Festes tindrà lloc l’11 de 
novembre a la plaça de l’Església. 
Amb el lema ‘Les nostres arrels’, 
l’acte consistirà en la projecció d’un 
documental sobre el jaciment ibè-
ric Les Maleses i una representació 
teatral a càrrec del grup Ibercalafell 
sobre com vivien els nostres avant-
passats ibers. La Fira va comptar amb una petita granja de bestiar | L.GRAU Representació de les feines del camp durant la Fira | L.GRAU

El Correllengua supera amb èxit 
la seva primera edició a Montcada
Entitats com l’Abi, esplais infantils i l’AV de Montcada Centre han col·laborat en els actes

Promoure l’ús social de la llengua 
i divulgar la cultura catalana és 
l’objectiu del Correllengua, una 
iniciativa d’abast nacional en què 
Montcada ha participat aquest 
any per primera vegada gràcies a 
la secció local de la Coordinado-
ra d’Associacions per la Llengua 
(CAL). Segons el secretari de l’en-
titat, Jordi Gómez, “un dels fets 
més positius és que hem acon-
seguit implicar un bon nombre 
d’entitats culturals en l’organit-
zació dels actes, garantint així 
una gran diversitat i quantitat 
de públic”.  El gruix dels actes 
del Correllengua van tenir lloc el 

27 d’octubre i van començar amb 
una gimcana sobre la llengua a 
càrrec de l’Agrupació Escolta El 
Turó i una castanyada  infantil a 
càrrec de l’Esplai Sesa a la plaça 
de l’Església, escenari de l’arriba-
da de la fl ama del Correllengua 
i la lectura del manifest a càrrec 
de representants del món cultural 
del municipi.

Programa. També van actuar el 
grup de teatre local Semper Fi-
delis, que va fer una recreació 
medieval sobre els almogàvers, 
i el cantant Pep Roig, amb l’es-
pectacle “Ara és demà”, basat en 
poemes de Miquel Martí i Pol. A 

partir de les 21h, l’Abi va acollir 
un sopar de taverna amb el grup 
d’havaneres L’Espingari i una fes-
ta catalana amb el conjunt Mel i 
Mogró. L’AV de Montcada Centre 
també es va afegir al Correllen-
gua amb l’organització del Dinar 
de pagès el 28 d’octubre. Els 
pròxims actes del Correllengua 
es faran en col·laboració amb El 
Cercle Cultural al llarg del mes 
de novembre.
La CAL ha agraït l’esforç de les 
entitats que s’han implicat en el 
Correllengua i ha convidat la 
resta a participar en la propera 
edició. La CAL es reuneix tots 
els dijous a l’Abi (21.30h). La fl ama del Correllengua 2007 | CAL

L’Agrupament Escolta El Turó va organitzar una gimcana per la llengua | SANTI ROMERO

Laura Grau | Montcada

Prop de 300 comensals van entaular-se al carrer Major per cruspir-se un menú típic de Catalunya | SANTI ROMERO

L’Espingari va animar el sopar a l’Abi | CAL

Laura Grau | Montcada

FESTES POPULARS DE TARDOR
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El 10 de novembre l’Auditori 
(22h) acollirà la representació 
de l’obra de teatre Idaho y Utah 
(nanas para nenes malitos) de la 
companyia Los Pelones-Tan-
tarantana Teatre. L’espectacle, 
dirigit pel polifacètic Albert 
Espinosa, se centra en les úl-
times hores d’Idaho, un jove 
que ha decidit prendre’s un 
medicament que li permetrà 
deixar de dormir. La trama se 
situa en una societat del futur 
dominada pels avenços tecno-
lògics i els canvis que suposen 
en la vida quotidiana de les 
persones. Albert Espinosa, que 

fa un dels papers protagonis-
tes de l’obra, és molt conegut 
per la seva intervenció com a 
guionista a sèries de fi cció –Jet 
Lag i El cor de la ciutat– i com a 
guionista de cinema –Tu vida en 
65 minutos i Planta cuarta.

TEATRE

Dèria Teatre torna amb una obra 
sobre el maltractament infantil
‘Maria, on ets?’ conté elements del teatre de carrer i imatges inquietants que colpegen el públic

Una de les escenes més inquietants del muntatge de Dèria ‘Maria, on ets?’ | FOTOS: P.ABIÁN

Albert Espinosa porta a 
l’Auditori ‘Idaho y Utah’

Crítica teatral

Valents, molt valents els components de Dèria Teatre 
en la seva darrera proposta “Maria, on ets?” (un re-
torn esperat i necessari per al teatre montcadenc) per 
mostrar-nos des d’una cruesa, a voltes dura, imatges 
belles i inquietants, pròximes a la poètica de la cruel-
tat imperant en l’art teatral actual, sobre la “malaltia” 
social dels maltractaments infantils. L’espectacle té un 
interessant inici al·legòric, amb elements propis del 
teatre de carrer, com ara les grans fi gures mòbils o 
el foc (llàstima que problemes tècnics van impedir la 
il·luminació d’un dels elements). Lentament el públic 
assisteix a una successió d’escenes soltes, la primera 
de les quals, de fort impacte visual i sonor, va ser una 
de les millor resoltes. Però, a mida que se succeïen les 
escenes (alguna, com la dels nens jugant, allargassada 
i amb problemes de ritme), apareixia una certa con-

fusió estilística i ideològica, que l’apropava més a una 
performance que no pas a una representació teatral. 
La sensació de continuïtat es trencava quan, per impe-
ratius tècnics o actorals, l’espai restava totalment buit, 
sense que ni tan sols la música –excel·lent treball del 
compositor montcadenc Rafa Ruiz Protozoo– en fos la 
protagonista, i tant el ritme general com la poètica de 
l’espectacle se’n ressentia. De la mateixa manera que 
la ubicació de les accions en l’espai també provocava 
un excessiu allunyament entre actors i espectadors. No 
obstant, en les dues últimes escenes l’obra assoleix, 
novament, el clima i el “tempo” adequats, amb una 
potència visual plena d’emotivitat, i amb interpretacions 
convincents i impactants, com ara la de la imatge fi nal, 
aconseguint arribar als ulls i a la consciència de l’espec-
tador. Objectius aconseguits.

Una proposta valenta per tocar les consciències

Climent Sensada, actor, director i professor a 

l’Institut del Teatre

L’obra tracta de com afecten la nostra vida els canvis tecnològics

Una escena de l’obra Idaho y Utah | TT

Dos dels actors, a l’escena del gronxador

Les biblioteques fan un 
cicle sobre García Márquez

Amb motiu del quarantè aniver-
sari de la publicació de la novel-
la mítica de Gabriel García Már-
quez, Cien años de soledad, les 
biblioteques de Montcada orga-
nitzen un cicle dedicat a aquest 
obra i el seu autor. 
El cicle inclou una exposició del 
2 al 30 de novembre, simultània 
als dos equipaments, i la publi-
cació d’una guia de lectura per 
endinsar-se en l’obra d’aquest 
escriptor universal, que es podrà 

aconseguir gratuïtament. El 14 
de novembre s’ha programat 
una conferència titulada “At-
mósferas y fi guras en la obra de 
García Márquez”, a càrrec de la 
professora de literatura de l’Ate-
neu Barceloní Teresa Martín 
Taffarel. 
El cicle clourà el 20 de novem-
bre amb un club de lectura sobre 
la novel·la, que conduirà Fanny 
Arambilet. Els dos actes es faran 
a la Biblioteca de Can Sant Joan 
a les 19h.

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció
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el retro-visor Laura Grau 
Fundació Cultural

Els religiosos van ser assassinats poc deprés de l’aixecament militar contra la República

Cinc germans de La Salle Montcada 
que van ser assassinats el 25 de 
juliol de 1936, van ser beatifi cats 
pel Papa Benet XVI el passat 27 
d’octubre a Roma. A l’acte va as-
sistir una delegació del centre for-
mada pel director Jaume Palom, 
el professor Josep M. Zaragoza, 
el representant de l’AMPA Joan 
Carles Paredes i un responsable 
del Patronat de La Salle, Francesc 
Grau. Precisament els avis de Za-

ragoza van ser una de les famílies 
que va donar refugi a casa seva 
al director de l’escola, el germà 
Josep Bardalet, el 21 de juliol, tres 
dies després de l’aixecament mili-
tar contra el govern de la Repú-
blica. La resta de germans, Jesús 
Juan Otero, Mariano Santos, 
Vicente Fernández i Josep Mas, 
es van amagar a casa de la família 
de Pere Garau, a Mas Rampinyo. 

El 25 de juliol un grup d’homes ar-
mats va localitzar el director i el va 
executar a la confl uència dels rius 
Ripoll i Besòs, on va ser enterrat. 
El seu cos mai va ser localitzat. Al 
vespre la resta de germans van 
ser detinguts a casa de la família 
Garau i conduïts en una camione-
ta fi ns al cementiri municipal. Un 
jove de l’escamot va reconèixer el 
germà Mariano com el seu mes-

tre i va reclamar que l’alliberessin, 
però el religiós es va negar a sortir 
de la fi la i va morir afusellat amb 
la resta dels seus companys. A fi -
nal dels cinquanta les seves restes 
van ser exhumades i traslladades 
al Casal La Salle de Sant Martí. 
Els cinc germans, d’entre 23 i 34 
anys, van ser beatifi cats al Vaticà 
juntament amb prop de 500 religi-
osos de tota Espanya.

Beatifi cats cinc germans de La Salle

D’esquerra a dreta, Zaragoza, Palom, Paredes i Grau | JAVIER PALOM

El 25 de juliol 
del 1936 un grup 
d’homes armats va 
localitzar el director

Es compleix el 
segon aniversari 
de la mort de 
Joan Capella
Laura Grau  |  Montcada

Joan Capella, en una imatge del 2004 | JG

El proper 8 de 
novembre es 
farà públic el 
veredicte del 
Premi Masoliver

Portada del catàleg d’obres 2007 | BM

El 8 de novembre es farà públic 
el veredicte del Premi de Pintura 
Juan Ramon Masoliver a l’Au-
ditori Municipal (19h), en què 
ha participat més d’un centenar 
d’autors, la majoria procedents 
les comarques de Barcelona. 
L’acte també servirà per inau-
gurar l’exposició de les 20 obres 
seleccionades pel jurat del cer-
tamen, entre les quals estarà la 
guanyadora i la fi nalista. El pri-
mer premi està dotat amb 3.000 
euros i el segon, amb 1.500. En 
els dos casos, el guardó també in-
clou el muntatge d’una exposició 
individual i l’edició d’un catàleg 
de les obres.

Laura Grau | Redacció

El 31 d’octubre es van complir 
dos anys de la mort del pintor 
Joan Capella. Durant aquest pe-
ríode, la Fundació que porta el 
seu nom –que està ultimant els 
tràmits legals per a la seva cons-
titució– ha organitzat diferents 
activitats per divulgar el fons 
d’art que va cedir al Consistori. 
Destaca l’exposició de dibuix 
que va acollir l’Auditori el passat 
mes d’abril, i les visites guiades 
a la mostra, en què van partici-
par 500 nens. Actualment s’es-
tan fent gestions perquè l’obra 
de Capella pugui ser exposada 
a diferents poblacions de la geo-
grafi a catalana.
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El futbol és així de capriciós i, 
l’ampolla que fa dues setmanes 
tothom veia pràcticament buida, 
ara és tan plena que sembla que 
hagi de regalimar. Aquest és el 
signifi cat de les dues victòries 
consecutives dels homes de Luis 
Fernández, que han situat al CD 
Montcada a una còmoda plaça 
al bell mig de la classifi cació de 
la Primera Catalana i que han 
transformat el desencís i el pes-
simisme anterior en un estat de 
joia col·lectiu. Fins i tot el públic 
de l’estadi de la Ferreria, cansat 
d’assistir a una ensopegada rere 
una altra, va tirar de l’equip en 
l’últim duel davant la  Montañe-
sa per poder gaudir, fi nalment, 
del primer èxit dels verds al seu 
terreny en el que va de tempora-
da (2-0). 

El matx. El partit enfront dels de 
Nou Barris es presentava decisiu, 
ja que tots dos conjunts compar-
tien els últims llocs de la taula 
amb 7 punts, però els jugadors 
van sortir amb una actitud enco-
miable, mentre que el públic va 
comprendre des del primer ins-
tant que el seu suport seria clau. 
Els montcadencs van dominar i 
van crear ocasions, però el gol es 
resistia. En altres circumstàncies, 
el neguit hagués afectat els verds, 
però la seva afi ció els va fer sen-
tir que els donaven suport en 
tot moment i el premi va acabar 

arribant mitjançant Javi Román, 
ben tornat de la seva lesió, al mi-
nut 73. El triomf el va arrodonir 
Germán a les acaballes del partit. 
I si important va ser la primera 
victòria a casa, encara ho va ser 
més l’aconseguida una setmana 
abans al camp del Tàrrega, un 

dels conjunts punters de la com-
petició. Amb el cartell de víctima 
penjat del coll, el CD Montcada 
va tornar a fer un partit molt se-
riós defensivament. Un xut de 
Paco Tamudo a la meitat de la 
segona part va suposar el segon 
triomf a domicili.

El Game’s Gallery venç 
a casa l’Escola Pia a 
l’últim sospir.  PÀG.  30  

El Lee Young porta sis 
taekwondistes i el tècnic 
al Mundial.  PÀG. 33  

FUTBOL. Primera Catalana

El CD Montcada s’enlaira fi ns al 
tretzè lloc amb dos triomfs seguits
César Sánchez |  Redacció

El davanter Nacho Garzón en una acció del partit contra la Montañesa | SANTI ROMERO  

>Esports

El conjunt de Luis Fernández va guanyar el primer matx a casa a la novena jornada contra la Montañesa per 2 gols a 1

La selecció 
catalana venç 
el CD Montcada 
al nou estadi

El CD Montcada va disputar el 
18 d’octubre a l’estadi de la Fe-
rreria un partit amistós contra la 
selecció catalana amateur, que va 
superar el conjunt montcadenc 
per 0-3. El matx va ser el primer 
partit de preparació del combinat 
català de cara a la Copa de les 
Regions de l’UEFA, un torneig 
que va néixer el 1999 com hereu 
de la Copa UEFA amateur i que 
s’adreça a totes les federacions 
territorials. El president del CD 
Montcada, Antoni Alcalà, va re-
marcar que el resultat va ser el 
menys important. “Aquest matx 
demostra que Montcada torna 
a tenir la importància que es 
mereix en el món del futbol 
català”, ha indicat el directiu. El 
nou estadi de la Ferreria va aco-
llir una bona entrada –el matx 
era gratuït– per veure en acció 
el seu equip i la selecció catala-
na formada per jugadors que no 
han militat mai a conjunts de Pri-
mera i Segona Divisió. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL. Matx amistós

Una jugada del matx amistós |  NÚRIA SÁNCHEZ

<<

Jordi Diéguez
migcampista 
El Masnou

Els darrers 
fi txatges

<<

S. Jiménez
defensa
Gramenet

<<

N. Garzón
davanter
Europa

<<

Iván Serrano
defensa
Can Rull

La derrota contra l’Amposta 
(0-3) a la setena jornada va fer 
saltar totes les alarmes al CD 
Montcada que, a més de la 
poca fortuna en els resultats, 
patia les conseqüències d’una 
plantilla marcada per les lesions. 
La directiva va posar-se mans a 
l’obra i, en dues setmanes, han 
arribat a l’estadi de la Ferreria 
quatre cares noves i amb molt 
bon peu. Tots quatre ja van ser 
titulars davant de la Montañesa 
en la primera victòria a casa de 
la temporada | CS



291a quinzena | Novembre 2007 Esports

El Valentine femení ha sumat 
la quarta derrota consecutiva al 
Grup Primer de Primera Catala-
na, després de perdre a la pista 
del SESE per 94-58.  El rival és 
un dels equips capdavanters de 
la categoria, amb aspiracions a 
pujar a Copa Catalunya. Segons 
el tècnic, Beni López, la supe-
rioritat del SESE va ser clara, 
però ha matisat que potser no 
hauria estat tan aclaparadora si 
el conjunt barceloní no hagués 

estat tan encertat des de la línia 
de 6’25. “Ens van fer 16 triples, 
és a dir, ens van fi car la mei-
tat dels punts de llançaments 
de 3. Així no es pot guanyar 
cap partit”, ha dit l ’entrenador 
qui, malgrat els mals resultats, 
ha lloat el treball de la plantilla 
perquè “hi ha bon ambient i 
l’actitud és positiva”.
Les noies de Beni López també 
van caure derrotades a la jorna-
da anterior a la pista municipal 
coberta contra l’Argentona per 

42-51. El Montcada només ha 
guanyat un matx, va ser el pri-
mer contra l’Olot, a casa. La 
mala ratxa en aquest inici de la 
competició ha situat el Valentine 
a la part baixa de la classifi cació, 
amb 6 punts.
El Montcada ha fi txat la jugado-
ra interior Mindrid –de la Repú-
blica Dominicana– que ja va de-
butar contra el SESE. El tècnic 
opina que l’equip ha de reforçar 
les posicions de base i de joc in-
terior.

Després d’un inici esperança-
dor, que tothom refredava es-
perant que arribessin els duels 
directes amb els conjunts de la 
part alta de la taula, ara ja es 
pot dir ben alt que el Valentine 
d’enguany té molt bona pinta 
per obtenir una plaça de playo-
ff. I això que, després de patir la 
primera derrota de la temporada 
enfront de l’Aranzauto Fiat Oli-
var i de conèixer la baixa –lesió 
de lligaments creuats del genoll 
dret– del seu aler titular, Jaume 
Santandreu en la mateixa setma-
na, les coses no pintaven gaire bé 
per als montcadencs. 

Dues victòries. Però en el com-
plicat desplaçament a Olesa, els 
de Cèsar Saura van treure tot el 
seu caràcter per aconseguir una 
victòria vital (77-81), no tant en 
l’apartat numèric, sinó en el mo-
ral. Amb una rotació molt reduï-

da de només vuit jugadors, els 
montcadencs van saber sobre-
posar-se a l’encert exterior dels 
locals i, gràcies a una defensa 
de ferro i a l’encert i els nervis 
d’acer en els tirs lliures fi nals del 
base Unai Abrisqueta, van poder 
venjar la derrota patida contra 
aquest rival en les semifi nals de 
la Lliga Catalana EBA. Aquella 
mateixa jornada, el River Ando-
rra, líder invicte de la competi-
ció, patia la seva primera desfeta 
a Valls, així que en el duel del 
Miquel Poblet de la jornada se-
güent estava en joc el lideratge, 
un compromís de luxe que els 
homes de Cèsar Saura van sol-
ventar de manera  brillant (108-
83). Els 25 punts de diferència 
expliquen el festival ofensiu que 
el Valentine Montcada va oferir 
davant dels andorrans, especial-
ment Dani Pérez, que si a Olesa 
havia fet 27 punts, aquesta vega-
da en va fer 26. 

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

El conjunt de César Saura ha guanyat l’Olesa i l’Andorra, dos rivals que aspiren a estar entre les posicions capdavanteres

César Sánchez  |  Redacció 

El pivot i capità Jordi Pons lluita en una jugada del matx contra l’Andorra | SANTI ROMERO

El Valentine destapa el pot de les 
essències i es col·loca en primer lloc

BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana 

El Valentine suma la quarta derrota
Sílvia Alquézar  |  Redacció

Finalment, s’han confi rmat els 
pitjors pronòstics i l’aler Jaume 
Santandreu es perdrà el que 
resta de temporada a causa 
de la lesió que va patir al matx 
amistós contra el Sabadell. “El 
genoll se’m va clavar i de se-
guida em vaig adonar que era 
una lesió greu”, ha dit el juga-
dor local, que reconeix que es 
troba molt afectat anímicament. 
La baixa de Santandreu ha coin-
cidit en el temps amb la reapari-
ció del base Lluís Curto, que es 
va perdre gran part de la tem-
porada anterior a causa també 
d’una greu lesió. “El seu retorn 
ens ajudarà molt”, ha indicat 
Santandreu  | CS

novetats

Santandreu es trenca i 
Curto reapareix

El Valentine només ha guanyat el primer partit jugat a casa contra l’Olot |  SANTI ROMERO 

El base Lluís Curto |  SANTI ROMERO
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L’UE Santa Maria i el Sant Joan 
Atlètic viuran el 3 de novembre 
el derbi montcadenc al Grup 
Novè de Segona Regional. El 
matx es jugarà al nou estadi de 
la Ferreria i el conjunt de Terra 
Nostra serà el conjunt local. 
Ambdós equips han començat 
aquesta temporada molt bé, ja 
que es troben situats a la part 
alta de la classifi cació. El Sant 
Joan segueix imbatut a la tercera 
posició amb 17 punts. 
A l’última jornada, els homes de 
Fernando Gómez ‘Cuqui’ van 
guanyar el Sentmenat per 2-1, 
amb gols de Javier Zapata i José 
Luis Lara. Per la seva banda, el 
Santa Maria va encaixar la pri-
mera derrota a la lliga al camp 
del Barberà (1-0). El conjunt de 
Miguel Argüelles és al cinquè 
lloc amb 14 punts.

El derbi. El duel entre el Santa 
Maria i el Sant Joan enfrontarà 
dos equips amb un estil de joc 
diferent. El bloc de Terra Nostra 
està format per jugadors experi-
mentats amb un bon nivell i una 
gran fortalesa física. Per la seva 
banda, el conjunt de Can Sant 
Joan ha creat un grup composat 
per homes joves, ràpids i també 
d’un bon nivell, pero que no te-
nen tanta resistència física. ‘Cu-
qui’ opina que “la clau d’una 
possible victòria serà el control 
del centre del camp i tenir la 
possessió de la pilota”. Per la 
seva banda, Argüelles creu que 
el derbi serà molt igualat i que 
guanyarà “qui tingui més for-
tuna de cara a la porteria con-
trària”.
Els dos conjunts esperen oferir 
un bon espectacle futbolístic 
on predomini per sobre de tot 

l’esportivitat i el joc net. De fet, 
els derbis entre el Sant Joan i el 
Santa Maria de les últimes tem-
porades han estat molt igualats 
i no hi ha hagut incidents. A la 
campanya anterior es va donar 
la circumstància que dues pa-
relles de germans jugaven un a 
cada equip. Enguany, no hi ha 
cap parentiu entre els jugadors, 
però sí que hi ha força lligams 
entre els components dels dos 
conjunts. Per exemple, entre els 
dos tècnics. Argüelles havia es-
tat entrenador de ‘Cuqui’ i, en 
l’actualitat, són companys de 
feina a l’empresa de pintura Va-
lentine. “És un matx que es viu 
amb una motivació especial”, 
han coincidit a destacar els tèc-
nics d’ambdós equips. El partit 
començarà a les 18h i es preveu 
que el nou estadi de la Ferreria 
aplegui centenars de seguidors.

El Game’s Gallery Montcada 
ha agafat una mica d’aire des-
prés d’una ajustada victòria a 
casa contra l’Escola Pia (4-3). 
Dos empats al Miquel Poblet i 
dues derrotes fora en sis jorna-
des havien començat a crear cert 
nerviosisme a l’entorn del club. 
Afortunadament, un gol de Jai-
me Solana, a vuit segons del fi -
nal i en un llançament de doble 
penal, li va donar al CFS Mont-
cada tres punts d’or. Aquesta vic-
tòria, acompanyada de la derro-
ta de dos dels seus rivals directes 
–Canet i Ripollet– permet que 
els homes de Ramon Ferrés no 
s’hagin desenganxat de la part 
alta de la classifi cació d’una lliga 
en la que el Corbera sembla, de 
moment, molt superior a la resta  
ja que està imbatut amb 7 punts 
d’avantatge del segon, el Canet.
Precisament, va ser a Canet on el 
CFS Montcada va patir la segona 
derrota de la temporada. Amb el 
seu habitual joc basat en la força, 
la velocitat i la solidesa defensi-
va, el conjunt del Maresme es va 
col·locar amb un contundent 4 
a 1 a falta de 16 minuts per al 
fi nal. Tal com està sent habitual 

en aquest inici de competició, el 
Game’s Gallery va saber reaccio-
nar i es va posar amb un 4 a 3 
gràcies als gols de Grimaldos i 
Emilio, de penal. Els últims mi-
nuts van ser un atac i gol dels 
montcadencs que no van aprofi -
tar diverses ocasions per sumar, 
al menys, un punt.
Una setmana després, el CFS 
Montcada no podia fallar a casa 
amb l’Escola Pia. El partit, però, 

no va començar gens bé. Al des-
cans, els de Sabadell guanyaven 
per un sorprenent 0 a 2. Tot i 
el primer gol de Jaime després 
del descans, l’Escola Pia es va 
col·locar amb un perillós 1 a 3 
a falta de set minuts. En aquest 
moment, va arribar una espec-
tacular reacció dels homes de 
Ferrés. Els gols de Grimaldos i 
Natán van propiciar l’empat a 
tres. A vuit segons del fi nal, Jai-

me aconseguia, de doble penal, 
el gol d’una balsàmica victòria. 
“Era molt important guanyar 
per tranquil·litzar els ànims. 
Aquest resultat ens ha de do-
nar moral per seguir miro-
llant”, ha dit Jaime. El petit dels 
germans Solana reconeix que 
enguany es troba més integrat a 
la plantilla: “L’any passat sortia 
d’una lesió i ara estic molt mi-
llor físicament”.

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A

Els homes de Ramon Ferrés van guanyar l’Escola Pia per 4-3 gràcies al doble penal transformat per Jaime Solana 

Rafa Jiménez | Montcada

Jaime Solana, al centre de la imatge, celebra amb els seus companys el gol que va donar el triomf contra l’Escola Pia |  SANTI ROMERO  

Un gol a vuit segons del fi nal dóna 
aire al Game’s Gallery Montcada  

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan segueix tercer i imbatut, mentre que el Santa Maria va perdre fora el primer matx 

El Santa Maria i el Sant Joan viuran 
el derbi local el dia 3 al nou estadi

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada 
Cultura jugarà la 
fi nal el 3 i el 4 
de novembre

L’equip Montcada Cultura juga-
rà la fase fi nal de la tercera edició 
de la Copa MoviStar de les Cul-
tures els dies 3 i 4 de novembre 
a les instal·lacions esportives de 
San Blas, a Madrid. El conjunt 
montcadenc és el guanyador de 
la fase prèvia de classifi cació que 
va tenir lloc a la pista coberta de 
Montcada el 13 i el 14 d’octubre. 
Aquesta és la tercera vegada que 
l’equip dirigit per Javier Vázquez 
arriba a la fi nal de Madrid, que 
també inclourà activitats lúdi-
ques per a tot tipus de públic. 
La Copa MoviStar de les Cultu-
res és un torneig de futbol sala 
que promou la solidaritat entre 
diferents nacionalitats a través 
de l’esport. A la fi nal competi-
ran equips formats per jugadors 
d’origen diversos com Espanya, 
Brasil, Bolívia, Colòmbia, Equa-
dor, Marroc i Romania. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

COPA MOVISTAR 

Un dels matxs a Montcada |  SANTI ROMERO

El Sant Joan es manté invicte a la tercera posició   |  SANTI ROMERO

El Santa Maria va perdre el primer partit contra el Barberà a domicili |  SANTI ROMERO
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La Salle masculí s’ha retrobat 
amb la victòria després de qua-
tre derrotes consecutives. Els 
homes de Pablo Camarero han 
sumat els dos primers triomfs de 
la temporada: a la pista del Pa-
rets per 22-26 i al pavelló Miquel 
Poblet contra el Banyoles per 
25-21. Gràcies a aquests quatre 
punts, el conjunt montcadenc ha 
deixat l’última posició del Grup 
Primer de la Lliga Catalana –que 
ara ocupa el Parets– per situar-se 
penúltim, empatat amb La Salle 
Bonanova i la Canonja, precisa-
ment el pròxim rival a la compe-
tició. El Montcada es desplaçarà 
a Tarragona amb l’objectiu de 
sumar el tercer triomf seguit.
La victòria a Parets va ser clau 
per començar a redreçar una 
situació que començava a ser 
preocupant. L’equip de Camare-
ro va sortir a la pista del Vallès 
Oriental conscient del que es ju-

gava i, des del primer moment, 
va imposar el seu bon joc amb 
diferències clares en el marca-
dor. A la represa, el Parets va 
prémer l’accelerador i va igualar 
l’electrònic però, gràcies a una 
bona defensa i un parcial de 0-
3, La Salle es va endur el triomf 
fi nal. “El més important és que 
per fi  hem guanyat un matx”, 
va comentar el jugador de La Sa-
lle, Toni López ‘Chachi’.
A la jornada següent, el Montca-
da va plantar cara des del princi-
pi al Banyoles, un dels rivals més 
difícils del grup. “La motivació 
i la forta defensa han estat 
claus”, ha indicat l’entrenador. 
Entre els jugadors més impor-
tants al matx del pavelló Miquel 
Poblet, cal destacar el porter 
Aleix Civil –que també va fer 
una gran actuació el dia de Pa-
rets– i la gran aportació ofensiva 
de Xavi Benítez, que va marcar 7 
gols de jugada individual.

HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana  

El conjunt ha guanyat les dues últimes jornades a la pista del Parets per 22-26 i a casa contra el Banyoles per 25-21

Núria Sánchez  |  Redacció

El pivot David González Moratona fa un llançament contra el Banyoles  |  SANTI ROMERO

La Salle es retroba amb els triomfs 
i deixa la cua de la classifi cació

La Salle ISTE no ha perdut en-
cara cap partit al Grup Segon de 
la Lliga Catalana. Les noies de 
Juan Manuel Fernández ocupen 
la primera posició amb 5 punts, 
després d’haver-se disputat tres 
jornades. A l’última, el conjunt 
montcadenc va empatar a 24 
gols contra l’Ascó, tercer classi-
fi cat amb 3 punts. El Montcada 
va fer un bon partit i va domi-

nar l’electrònic fi ns als darrers 
minuts amb avantatges de 2 i 3 
gols. Però, en la recta fi nal del 
partit, La Salle ISTE va perdre 
la concentració i l’Ascó va em-
patar a falta de 30 segons per a 
l’acabament. L’equip local en-
cara va tenir una oportunitat 
d’atac per guanyar el partit, però 
la pilota no va batre la porteria 
contrària. “Hem empatat per-

què vam jugar molt bé en de-
fensa, però en atac vam estar 
bastant apàtiques”, ha explicat 
la lateral, Marta Casajuana. 
En la jornada anterior, La Salle 
va aconseguir una victòria cò-
moda a la pista del Molins de Rei 
per 21-32. “Vam robar moltes 
pilotes que ens van permetre 
fer molts contracops”, ha dit la 
lateral, Núria Sánchez.

Sílvia Alquézar | Redacció

La pivot Mònica Carmona en una jugada d’atac |  SANTI ROMERO

HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle ISTE manté la imbatibilitat 
al capdavant de la classifi cació 

<<

D. Sánchez
extrem dret 
de La Salle

l’entrevista

Heu guanyat un partit difícil 
contra el Banyoles. Quina va 
ser la clau del matx ?
Vam sortir molt motivats per-
què ens enfrontàvem amb un 
rival més bo, a priori. Però, 
sobretot, vam jugar molt forts 
en defensa i vam aconseguir 
anar per davant durant tot el 
matx.
Heu millorat el joc respecte 
les primeres jornades?
Sí, en els darrers dos partits 
hem millorat en atac, sobretot.
Ara comencem a fer jugades 
i a tenir més fl uïdesa de cara 
a porteria. Això fa que cada 
cop siguem més potents i no 
tan anàrquics com en l’inici 
de lliga.
Quin ambient hi ha en el 
vestidor després dels dos tri-
omfs?
Estem molt motivats i veiem 
les coses de manera més po-
sitiva. Ara esperem puntuar a 
la Canonja i començar a pro-
posar-nos fi tes més importants 
que la permanència | NS 

‘Hem millorat en 
atac i cada cop te-
nim més fl uïdesa’
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El Saunier Duval-Alcaraz ha tan-
cat la temporada més existosa 
dels últims quatre anys. El club 
ciclista de Montcada i Reixac ha 
guanyat nombrosos títols, entre 
els quals destaquen les primeres 
posicions al rànquing català a la 
categoria elit sots 23 i a les curses 
grans clàssiques de la Copa Ge-
neralitat. L’entitat no ha pogut 
sumar en el seu palmarès el guar-
dó de primer classifi cat a la Copa 
Critèriums, on ha quedat en se-
gon lloc després que el ciclista 
Ibon Zugasti caigués en l’esprint 
fi nal a l’Escalada de Montjuïc 
de Barcelona, disputada el 21 
d’octubre. El corredor montca-
denc encara es va aixecar i va 
acabar la prova, però ja va per-
dre totes les opcions de triomf. 
“Mala sort, perquè si hagués 
entrat segon ja hauria aconse-
guit el títol dels critèriums”, ha 
indicat el director d’equip, Josep 
Maria Tapias. 

Altres victòries. El Saunier Duval 
també ha guanyat altres proves 
importants com la Gran Clàs-
sica de Lezo (Guipúscoa), els 
grans premis de muntanya de la 

Volta a l’Empordà i el Maestrat 
i al Gran Premi Inauguració de 
l’Hospitalet de Llobregat, entre 
d’altres. El club montcadenc, 
amb 10 ciclistes, també ha que-
dat tercer al Campionat de Cata-

lunya en ruta i ha guanyat qua-
tre curses grans clàssiques a la 
categoria sots 21. Per equips, el 
Saunier Duval ha sumat quatre 
victòries a les proves grans clàs-
siques com la de Sabadell.

Els corredors del Saunier Duval-Alcaraz d’aquesta temporada |  SANTI ROMERO

Sis taekwondistes del club Lee 
Young Montcada competiran 
els dies 4, 5 i 6 de novembre al 
Mundial de tècnica i pumse, que 
es disputarà a Corea. La júnior 
Vanesa León intentarà revalidar 
o millorar la medalla de bronze 
aconseguida en l’edició anterior 
en individual. D’altra banda, el 
trio masculí de més de 36 anys 
format per Bernardo Fidaldo, 
Juan Antonio Santiago i Diego 
Carrillo lluitarà per pujar al podi, 
un objectiu que no va obtenir 
l’any passat per només una dèci-
ma. Montcada també participarà 
en trio femení de 14 a 35 anys, 
amb el conjunt composat per Yo-
lando Fidalgo, Montse Sánchez i 
Vanesa León. 

Les opcions. El seleccionador 
estatal i director del Lee Young, 
José Santiago, creu que la dele-
gació local té bones expectatives 

de fer un bon paper. “Hem en-
trenat molt dur, però enguany 
hi haurà més participants i el 
seu nivell serà més alt”, ha indi-
cat el tècnic, qui ha avançat que 
els quatre primers classifi cats del 

combinat estatal aconseguiran el 
passi per al Campionat d’Europa, 
que tindrà lloc a Antalya (Tur-
quia) el 8 i 9 de desembre. 
En la seva estada a Corea, la 
selecció espanyola també partici-

parà en el torneig internacional 
de la ciutat d’Hamadan. “Ens 
servirà per entrenar i trepit-
jar pista amb públic abans del 
Campionat del Món”, ha mani-
festat Santiago.

TAEKWONDO. Mundial de tècnica i pumse

Montcada aporta a la selecció espanyola sis esportistes i el seleccionador, José Santiago, que és el director del club local

Sílvia Alquézar | Redacció

Els taekwondistes del Lee Young 
lluitaran a Corea per pujar al podi

El Cim farà 
el Camí dels 
Bons Homes en 
diverses etapes

El Centre Excursionista de Mon-
tcada, el Cim, durà a terme una 
nova proposta per als amants a 
les caminades. L’entitat té previst 
fer en diverses etapes l’anomenat 
Camí dels Bons Homes, entre el 
castell de Montsegur –un dels 
últims punts de la resistència 
càtara, situat al sud de França – i 
Queralt (Berguedà). Al 1244, els 
càtars van ser derrotats per les 
tropes del rei de França i el Papa 
de Roma. Els que van sobreviu-
re van emigrar i es van instal·lar 
al Berguèdà, l’Alt Urgell i el Pa-
llars. La primera etapa serà el 17 
de novembre i consistirà en un 
recorregut de 15 quilòmetres 
–unes cinc hores– entre el san-
tuari de Queralt i el municipi 
de Peguera. Els participants es 
desplaçaran en autocar fi ns al 
punt de partida i, en fi nalitzar el 
trajecte, seran recollits novament 
per portar-los fi ns a Montcada. 
Les inscripcions s’han de fer a la 
botiga Vilarrasa Homes. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

EXCURSIONISME

Sílvia Alquézar | Redacció

CICLISME 

El Saunier Duval-Alcaraz tanca una 
temporada plena d’èxits a elit sots 23

El corredor montcadenc Carles 
Cera ha renovat per una tempo-
rada més amb el Ripollet Unió 
Atlètica (RUA). L’atleta local ha 
decidit continuar a l’entitat ripo-
lletenca per donar continuïtat a la 
bona campanya de l’any passat. 
Per equips, Cera va proclamar-se 
sotscampió de Catalunya de cros 
i campió català de la marató per 
relleus.
De cara a aquesta temporada, 
el corredor de Can Cuiàs es do-
naria per satisfet “si l’equip pot 
repetir els triomfs de l’any pas-
sat”. A nivell personal, Cera in-
tentarà obtenir una de les places 
per a la selecció catalana de cros, 
ja que en la campanya anterior 
es va quedar a les portes d’entrar 
a l’equip. El cros de Calldetenes 
obre la temporada, però Cera ha 
avançat que “no sé si el correré 
perquè he començat a entrenar 
més tard”.

Acord. La Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) i el RUA han 
arribat a un acord per competir 
als Campionats d’Espanya per 
equips. Els atletes masculins 
correran amb el nom del RUA, 

mentre que les categories fe-
menines hi prendran part com 
a JAM. “Hem fet el conveni 
perquè cap dels dos clubs té 
corredors sufi cients per anar 
als tornejos estatals”, ha ma-
nifestat el president de la JAM, 
Joan Abián. L’acord podria anar 
més enllà ja que, segons fonts 
de la JAM, Ripollet ha plantejat 
la possibilitat de constituir una 
entitat amb major potencial que 
agrupés els clubs de Montcada, 
Ripollet i Cerdanyola. “Per ara 
no hi ha res i enguany no es 
farà perquè la temporada ja 
està començada”, ha dit Abián, 
qui ha afegit que la JAM no vol 
perdre la seva identitat.

ATLETISME. Temporada de crossos 

Carles Cera renova pel 
Ripollet Unió Atlètica
Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els components del Lee Young Montcada que pertanyen a la selecció espanyola que competirà a Corea |  SANTI ROMERO 

L’atleta Carles Cera |  SÍLVIA ALQUÉZAR
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El segon equip de l’UE Santa 
Maria va caure derrotat al camp de 
l’Argentona per un contundent 8-3 
a l’última jornada del Grup Cinquè 
de Tercera Regional. A l’anterior 
matx, jugat a casa, l’equip B de 
Terra Nostra va superar l’Oasis per 
5-3. El Santa Maria B es troba situ-
at a la part baixa de la classifi cació 
amb 4 punts, tots guanyats  a l’es-
tadi de la Ferreria. Aquesta és la 
primera temporada del nou equip.

L’equip femení de l’EF Montcada 
es manté imbatut al capdavant 
de la classifi cació del Grup Segon 
de Segona Divisió. A les dues últi-
mes jornades, les noies d’Antonio 
Moya es van imposar a la Planada 
per 6-5 i, al darrer matx, jugat al 
camp del Rubí, van vèncer per la 
mínima (0-1). En el primer partit 
de la competició, l’EF Montcada 
femení va  guanyar de forma clara 
al camp del Cerdanyola del Vallès 
per un contundent 3-6.

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

Encara no ha perdut cap punt 

FUTBOL. UE SANTA MARIA B. Tercera Regional

Ensopegada contundent a Argentona   

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

Dues derrotes a les darreres jornades
El Valentine masculí B es troba si-
tuat a la setena posició del Grup 
Sisè de Tercera Catalana amb tres 
derrotes i tres victòries. Els ho-
mes de Miguel Blanco van perdre 
per només un punt de diferència 
(78-79) davant del Santa Coloma 
B, empatats amb ells a la classifi -
cació. D’altra banda, a la jornada 
anterior, el Valentine va caure der-
rotat a la pista del Tecla Sala B, al 
penúltim lloc, per 67-58.
El tècnic no està content dels resul-
tats, perquè l’objectiu del club és 
aconseguir pujar a Segona Catala-
na. De fet, Blanco s’havia proposat 
no sumar més de quatre derrotes 

a la primera volta “i ja van tres”, 
ha dit l’entrenador, qui espera po-
der treure un resultat positiu del 
pròxim desplaçament a la pista de 
l’Universitari, el segon classifi cat. 
“Si som capaços de vèncer crec 
que estarem a dalt lluitant per 
una plaça d’ascens”, ha manifes-
tat Blanco. El Valentine B està for-
mat majoritàriament per jugadors 
que l’any passat eren júniors. El 
tècnic està content perquè estant 
treballant bé i espera que durant la 
primera volta puguin agafar experi-
ència per no perdre partits com els 
dos que es van deixar escapar a 
casa per només un punt. 

SANTI ROMERO

LAURA GRAU

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

Tercers, invictes i amb un partit ajornat
El primer equip del CB Elvira Cuyàs 
ocupa la tercera posició del Grup 
Primer del Campionat Territori-
al amb quatre victòries i un matx 
ajornat contra el Lliçà d’Amunt 
que encara no té data de disputa. 
L’entrenador, Xavier Torreblanca, 
espera que l’equip pugui continuar 
amb la bona dinàmica als entre-
naments i que no hi hagi lesions. 
“Podem quedar entre els tres 
primers, si no hi ha baixes”, ha dit 
el tècnic. D’altra banda, el CB Elvira 
Cuyàs també ha suspès el matx 
de la pròxima jornada a la pista del 
Sentmenat, que es jugarà el dia 21 
de novembre. 

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió

El sènior A es manté imbatut al capdavant de la taula  
El sènior A de l’AE Can Cuiàs lide-
ra la classifi cació del Grup Tercer 
de Primera Divisió amb tres victò-
ries als tres primers partits. A les 
dues últimes jornades, els homes 
d’Alfonso Anés van guanyar a la 
pista del Canyamars per 2-3 i a 
casa contra el Santvicentí per 4-3. 
Per la seva banda, el sènior B de 
l’AE Can Cuiàs va perdre a la pista 
del Sáez 2000 per 7-4. A la jorna-
da següent, disputada a domicili, 
el conjunt montcadenc va caure 
derrotat contra el Can Pantiquet 
de Mollet per 1-4. A la foto, el sè-
nior B de l’AE Can Cuiàs, format 
aquesta temporada.

AE CAN CUIÀS

HANDBOL. SALLE B. Segona Catalana

L’equip suma les dues primeres victòries a la lliga

SANTI ROMEROSANTI ROMERO

SANTI ROMERO

L’equip sènior masculí B de La Salle  
s’ha retrobat amb el triomf a les dues 
darreres jornades. El conjunt local va 
guanyar el Sant Cugat B per 31-32 i, 
al darrer matx jugat al pavelló Miquel 
Poblet, es va imposar a l’Esplugues 
de Llobregat per 31-29. Gràcies a 
aquests resultats positius, La Salle 
B ha pujat posicions a la classifi ca-
ció del Grup Segon de Segona Ca-
talana, on ara es troba a la quarta 
posició amb 4 punts en 4 jornades. 
En el pròxim enfrontament, el dia 3 
de novembre, La Salle B visitarà la 
pista de l’Amposta.

> Nou trofeu per a l’UE Montcada   
L’UE Montcada va rebre el dia 26 el trofeu com a campió de Cata-
lunya de Divisió d’Honor, que atorga el diari El Mundo Deportivo. 
A la foto, representants del club i autoritats polítiques | SA

UE MONTCADA
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BÀSQUETBÀSQUET
CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Mataró   65-55
3 Montcada - Cerdanyola   59-47

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “A”                        3 5
2 J.A.C. Sants “A”                    2 4
3 Maristes Ademar “A”                 2 4

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Sant Josep   48-67
3 Montcada - La Garriga   25-76

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Unio Basquet Sant Adria “2”         3 6
2 R.F.Logistic-C.B. La Garriga        3 5
3 Gramenet Basquet Club “A”           3 5
6 CB Montcada  3 3

CB Montcada
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
2 Lima-Horta - Montcada   73-47
3 Montcada - Sagrada Familia   69-117

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    2 4
2 Sagrada Familia-Claror “A”          2 4
3 Montcada “A”                        3 3

CB Montcada
Mini B - Grup 14 

JORNADES  RESULT.
2 Osona - Montcada   73-47
3 Montcada - Sabadell   43-101

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1              3 6
2 C.B. Parets “A”                     3 4
3 C.N. Sabadell “A”                   2 4
6 CB Montcada  3 3

CB Montcada
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Sta. Coloma   66-65
3 Sabadell - Montcada   76-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “A”                 3 6
2 C.N. Sabadell “A”                   3 5
3 Ae Minguella-Credit Services A      3 5
4 CB Montcada  3 4

CB Montcada
Infantil C - Grup 9

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - St.- Cebrià   63-47
3 Montmeló - Montcada    38-64

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars                        3 6
2 Montcada “B”                        3 6
3 Ae Minguella-Credit Services B      3 5

CB Montcada
Cadet femení B - Grup 9

JORNADES  RESULT.
2 Safa Horta - Montcada   63-57
3 Montcada - St. Fost   70-31

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Jesus Maria I Josep                 2 4
2 Safa Horta                          2 4
3 C.B. Montcada                       2 3

CB Montcada
Cadet C - Grup 7

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - St. Feliu Codines   75-83
3 Roda  - Montcada   54-46

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Akasvayu C.B. Vic “3”               3 5
2 C.B. Cardedeu “B”                   2 4
3 C.B. Mollet “B”                     3 4
5 CB Montcada  3 3

CEB Sant Joan
Preinfantil B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
2 Cardedeu - Can St. Joan   83-63
3 Parets - Can St. Joan   93-50
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu                       3 5
2 Mas De Sant Llei-Cbvv               3 5
3 Montmelo C.B                        3 4
4 Can Sant Joan  3 4

CEB Sant Joan
Cadet B - Grup 5
JORNADES  RESULT.
2 Maristes - Can St. Joan   88-45
3 Santfeliuenc - Can St. Joan   65-64
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Sants-Les Corts            2 4
2 C.B. La Salle Horta “A”             2 4
3 C.B. Santfeliuenc “Blau”            3 4
5 Can Sant Joan  3 3

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13
JORNADES  RESULT.
2 Elvira Cuyàs - Gramenet   57-92
3 Les Franqueses - Elvira Cuyàs   82-31
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           3 6
2 P.M.E. Les Franqueses               3 5
3 C.B. Elvira Cuyas                   3 4

CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1
JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Mataró   65-55
3 Montcada - Cerdanyola   59-47
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “A”                        3 5
2 J.A.C. Sants “A”                    2 4
3 Maristes Ademar “A”                 2 4

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Sant Josep   48-67
3 Montcada - La Garriga   25-76
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Unio Basquet Sant Adria “2”         3 6
2 R.F.Logistic-C.B. La Garriga        3 5
3 Gramenet Basquet Club “A”           3 5
6 CB Montcada  3 3

CB Montcada
Mini A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
2 Lima-Horta - Montcada   73-47
3 Montcada - Sagrada Familia   69-117
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    2 4
2 Sagrada Familia-Claror “A”          2 4
3 Montcada “A”                        3 3

CB Montcada
Mini B - Grup 14 
JORNADES  RESULT.
2 Osona - Montcada   73-47
3 Montcada - Sabadell   43-101
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1              3 6
2 C.B. Parets “A”                     3 4
3 C.N. Sabadell “A”                   2 4
6 CB Montcada  3 3

CB Montcada
Infantil A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Sta. Coloma   66-65
3 Sabadell - Montcada   76-49
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “A”                 3 6
2 C.N. Sabadell “A”                   3 5
3 Ae Minguella-Credit Services A      3 5
4 CB Montcada  3 4

CB Montcada
Infantil C - Grup 9
JORNADES  RESULT.
2 Montcada - St.- Cebrià   63-47
3 Montmeló - Montcada    38-64
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llinars                        3 6
2 Montcada “B”                        3 6
3 Ae Minguella-Credit Services B      3 5

CB Montcada
Cadet femení B - Grup 9
JORNADES  RESULT.
2 Safa Horta - Montcada   63-57
3 Montcada - St. Fost   70-31
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Jesus Maria I Josep                 2 4
2 Safa Horta                          2 4
3 C.B. Montcada                       2 3

CB Montcada
Cadet C - Grup 7
JORNADES  RESULT.
2 Montcada - St. Feliu Codines   75-83
3 Roda  - Montcada   54-46
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Akasvayu C.B. Vic “3”               3 5
2 C.B. Cardedeu “B”                   2 4
3 C.B. Mollet “B”                     3 4
5 CB Montcada  3 3

CEB Sant Joan
Preinfantil B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
2 Cardedeu - Can St. Joan   83-63
3 Parets - Can St. Joan   93-50
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu                       3 5
2 Mas De Sant Llei-Cbvv               3 5
3 Montmelo C.B                        3 4
4 Can Sant Joan  3 4

CEB Sant Joan
Cadet B - Grup 5
JORNADES  RESULT.
2 Maristes - Can St. Joan   88-45
3 Santfeliuenc - Can St. Joan   65-64
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Sants-Les Corts            2 4
2 C.B. La Salle Horta “A”             2 4
3 C.B. Santfeliuenc “Blau”            3 4
5 Can Sant Joan  3 3

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13
JORNADES  RESULT.
2 Elvira Cuyàs - Gramenet   57-92
3 Les Franqueses - Elvira Cuyàs   82-31
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           3 6
2 P.M.E. Les Franqueses               3 5
3 C.B. Elvira Cuyas                   3 4

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
8 Tarrega - Montcada   0-1
9 Montcada - Montañesa   2-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
2 Prat, A.E.  “A”  8 18
3 Pueblo Seco U.E.  “A”  9 17
10 CD Montcada 10 11

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
6 Sta. Maria - Palautordera   2-1
7 Barberà - Sta. Maria    1-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  7 21
2 Barbera, U.F.  “A”  7 19
3 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  7 17
5 Sta. Maria 7 14

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
4 Sta Maria - Oasis   5-3
5 Argentona - Sta Maria   8-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  5 15
2 Juventus,A.C.  “B”  4 12
3 Oasis C.F. At.  “A”  5 12
12 Sta. Maria 5 4

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
6 Caldes - St. Joan    1-1
7 St. Joan - Sentmenat   2-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  5 15

2 Juventus,A.C.  “B”  4 12
3 Oasis C.F. At.  “A”  5 12
12 Sta. Maria 5 4

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
1 Cerdanyola - Montcada   3-6
2 Montcada - La Planada   6-5
3 Rubí - Montcada   0-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 San Mauro, U.D.  “A”  3 9

EF Montcada
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Montcada - Alzamora   1-0
5 Montcada - Catalonia   0-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  5 15
2 Badalona, C.F.  “C”  4 12
3 Europa, C.E.  “B”  4 9
5 EF Montcada 5 9

EF Montcada
1a divisió aleví - Grup 10

JORNADES  RESULT.
4 Montcada - La Torreta   0-5
5 Lliçà d’Amunt - Montcada   4-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  4 12
2 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  4 12
3 Parets, C.F.  “A”  4 12
16 EF Montcada 4 0

EF Montcada
1a divisió infantil - Grup 10

JORNADES  RESULT.
4 Palau Solità - Montcada   0-2
5 Montcada - Vic   3-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valles, C.At.  “A”  4 12
2 Pª Barc. Sant Celoni  “A”  4 12
3 Ametlla Valles, C.F.    4 12
7 EF Montcada 4 6

EF Montcada
1a divisió cadet - grup 10

JORNADES  RESULT.
4 Llinars - Montcada   Suspès
5 Montcada - Lliçà d’Amunt   9-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montornes, C.F.  “A”  3 9
2 Parets, C.F.    2 6
3 Vilassar Mar,U.E.  “B”  2 6
10 EF Montcada 3 3

EF Montcada
Cadet B 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
2 Montcada - Centelles   1-3
3 Lliçà d’Avall - Montcada   7-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Centelles, U.E.    3 9
2 Manlleu, A.E.C.  “D”  3 9
3 Bellavista Milan, C.    3 9
14 EF Montcada 3 0

EF Montcada
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
2 Vilamajor - Montcada   0-1
3 Montcada - Canovelles   0-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles, U.E.  “A”  2 4
2 Bellavista Milan, C.  “A”  1 3
3 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  1 3

FUTBOL SALAFUTBOL SALA
Game’s Gallery Montcada
1a Nacional A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Canet - Game’s Gallery   4-3
7 Game’s Gallery - Escola Pia   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  7 21
2 Canet F.S.  7 14
3 Ripollet 7 13
6 EF Montcada 7 11

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3
JORNADES  RESULT.
2 Canyamars  - Can Cuiàs A   2-3
3 Can Cuiàs A - Santvicentí   4-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “A” 3 9
2 F.S. Ripollet   “B” 2 6
3 Iris-Sol-Casagemes  “A” 3 6

Game’s Gallery Montcada
Juvenil Nacional - Grup 6
JORNADES  RESULT.
2 Game’s Gallery - Jesús-Maria   8-4
3 Santa Coloma - Game’s Gallery   3-8
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E. Les Corts Ubae  “A” 3 9
2 F.C. Barcelona  “A” 3 9
3 Club Manresa   “A” 2 6
4 EF Montcada 3 6

Game’s Gallery Montcada
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Centelles - Game’s Gallery   3-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E. Les Corts Ubae  “A” 3 9
2 F.C. Barcelona  “A” 3 9
3 Club Manresa   “A” 2 6
4 EF Montcada 3 6

Game’s Gallery Montcada
Divisió honor benjamí -  Grup 1
JORNADES  RESULT.
1 Game’s Gallery - Manresa   Ajornat
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A” 1 3
2 Teia Futbol Cinc  “A” 1 1
3 F.S. Vall Del Tenes   “A” 1 1
11 EF Montcada 0 0

Game’s Gallery
Divisió d’honor infantil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
1 Barça - Game’s Gallery   8-2
2 Game’s Gallery - Manresa   10-1
3 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A” 3 9
2 F.C. Barcelona  “A” 3 9
3 F.S. Garcia  “A” 3 9
5 EF Montcada 2 3

EF Montcada
2a divisió juvenil - Grup 1
JORNADES  RESULT.
1 EF Montcada - Mollet   6-0
2 Teià - EF Montcada   3-1
3 EF Montcada - Sagarra   3-6
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Dosrius   “A” 2 6
2 F.S. Santvicenti  “A” 2 6
3 Club F.S. Sagarra  “B” 3 4
7 EF Montcada 2 3

EF Montcada
3a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Navas - EF Montcada   3-7
2 EF Montcada - Centelles   4-3
3 Les Fonts - EF Montcada   3-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “B” 3 9
2 Club Natacio Sabadell  “A” 3 7
3 Vacarisses, C.E.  “A” 2 6
1 EF Montcada 3 9

AE Can Cuiàs
2a divisió juvenil - Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Can Cuyàs - St Andreu   3-2
2 Escola Pia - Can Cuyàs   0-3
3 Can Cuyàs - Castellbisbal   5-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “A” 3 9
2 Escola Pia Igualada, Ce.  “A” 3 9
3 F.S. Sant Just   “A” 3 6

AE Can Cuiàs
2a divisió B territorial - Grup 6
JORNADES  RESULT.
2 Inm. Saez 2000 ‘’A’’ - Can Cuyàs   7-4
3 Can Cuyàs - C.E. Pantiquet ‘’A’’   1-4
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

CFS Montcada
Divisió honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
1 F.C. Barcelona - Montcada   8-2
2 Montcada - Club Manresa   10-1
3 Descansa  0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A” 3 9
2 F.C. Barcelona  “A” 3 9
3 F.S. Garcia  “A” 3 9
5 EF Montcada 2 3

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
5 Parets - La Salle A   22-26
6 La Salle A - Banyoles   25-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    6 12
2 H Palautordera-Salicru    6 7
3 Ch Bordils     5 6
7 La Salle La Salle A 6 4

La Salle masculí B
2a catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
3 Sant Cugat - La Salle B   31-32
4 La Salle B - La Roca   31-29

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     4 8
2 Bm Polinya     4 6
3 H Sant Vicenç (B)    4 6
4 La Salle Montcada 4 4

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
2 Molins de Rei - La Salle ISTE   21-32
3 La Salle ISTE - Ascó   24-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Montcada Iste    1 2
2 Club Handbol Igualada     1 2
3 Club Handbol Ascó    0 0

La Salle infantil
Infantil masculí 1a fase - Grup 6

JORNADES  RESULT.
1 Bonanova - Salle   31-24
2 Salle - Sant Martí   25-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Jesus Mª Sant Andreu    2 4
2 Oar Gracia Sabadell (B)    1 2
3 Ce La Salle Bonanova     2 2
4 La Salle Montcada 2 0

La Salle cadet
1a catalana cadet 1a fase - Grup 4

JORNADES  RESULT.
2 Descansa  -
3 Les Franqueses - Montcada   38-28

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Oar Gracia Sabadell (B)    3 6
2 Liceo Frances (B)    2 4
3 Ch Canovelles     2 4
12 La Salle Montcada 2 0

La Salle cadet
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Granollers - Montcada   38-22
5 Sant Cugat - Montcada   38-25

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Cugat (A)    5 10
2 Kh-7 Bm Granollers Sporting    5 8
3 H Esplugues    5 6
7 La Salle Montcada 5 0

La Salle cadet femení
Lliga catalana - Grup 3

JORNADES  RESULT.
3 Descansa  -
4 Montcada - Tortosa   28-61

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hc Perello     3 6
2 Ce Tortosa     4 4
3 H Sant Joan Despi    3 4
5 La Salle Montcada 3 0

resultats i classifi cacions
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en 2 minuts...

El regidor d’Esports i presi-
dent de l’IME, Juan Parra 
(PSC),  és  el nou president 
del Consell Esportiu del 
Vallés Occidental Sud (CE-
VOS), en substitució de Juan 
Emilio Romero. La nova 
junta del CEVOS tindrà dos 
vocals de Montcada: Agus-
tín Fuertes, el president del 
CDEM, i Alfonso Anés, 
membre de  l’AE Can Cuiàs. 
Parra, que ostentarà el càrrec 
durant els pròxims quatre 
anys, va ser escollit per una-
nimitat durant l’Assemblea 
General Extraordinària del 
CEVOS, que es va celebrar  
a mijtan octubre a la Casa de 
la Vila. El 30 d’octubre, Par-
ra es va presentar pública-
ment als regidors  d’Esports 
dels municipis del Vallès 
Sud, a la seu de l’ens, al com-
plex Guiera de Cerdanyola. 

Projectes. “Agraeixo espe-
cialment a les entitats de 
Montcada el suport que 
m’han donat en la meva 
elecció”, ha dit Parra, qui, 
entre els seus objectius s’ha 
fi xat impulsar l’ens comar-

cal i demanar una major im-
plicació dels governs locals. 
De moment, el CEVOS ha 
contractat una llicenciada en 
Inef per coordinar els pro-
jectes de l’ens. Parra també 
vol donar més impuls al Pla 

d’Escola, una iniciativa de 
la Generalitat que promou 
l’esport escolar. “Vull fer es-
pecial incidència en secun-
dària, on tenim poca par-
ticipació” ha manifestat el 
nou president del CEVOS.

Juan Parra és el nou president 
del Consell Esportiu comarcal 
El regidor montcadenc dirigirà l’esport escolar comarcal dels municipis del denominat Vallès Sud

Núria Sánchez  |  Redacció

NOVES RESPONSABILITATS

Parra, a l’esquerra, atorgant un premi a la Cloenda dels Jocs Escolars de Montcada 2006-2007| PILAR ABIÁN

Aitor Martín, sisè en el 
Campionat  d’Espanya

ATLETISME

El cadet Aitor Martín, de la 
Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), va acabar sisè a la 
cursa dels 1.500 metres 
obstacles del Campionat  
d’Espanya a l’aire lliure, 
disputat el 20 d’octubre a 

Lorca, Múrcia. El corredor 
local va fer marca personal 
amb un temps de 4 minuts 
37 segons i 89 centèsimes. 
D’altra banda, la cadet 
Aida Ariza, també de la 
JAM, va caure en semifi -
nals dels 1000 metres. Aida Ariza i Aitor Martín van participar al Campionat estatal | JOSEP MARTÍN

Núria Sánchez  |  Redacció

> Xerrada per a entitats esportives
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), organi-
tza una xerrada sobre primers auxilis en l’esport. El 
col·loqui va destinat a membres de les entitats espor-
tives locals i es dividirà en una part teòrica i en una 
altra més pràctica. La conferència tindrà lloc el proper 
21 de novembre a les 20h a la Sala Institucional de 
la Casa de la Vila i anirà a càrrec de la doctora M. 
Carmen García Villanueva, metgessa del Centre Mèdic 
Montcada, especialitzada en medicina de l’esport | NS

La Lliga d’hivern de futbol-7 que organitza l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) va començar el passat 26 
d’octubre. El reclam de jugar en el Nou Estadi de la Ferreria 
ha estat un èxit i per primer any aquesta activitat es podrà 
celebrar, que en dues anteriors ocasions, l’IME va intentar, 
sense èxit, organitzar aquest esdeveniment esportiu. La 
Lliga d’hivern, que s’allargarà fi ns al 22 de febrer, la formen 
set conjunts que disputen una fase prèvia d’anada i tor-
nada. Els quatre millors classifi cats disputaran el play-off 
fi nal | NS

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

> Sortida a la Font de l’Amigó
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, i l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME) organitzen el 12 de 
novembre una marxa a la Font de l’Amigó, situada a la 
Serralada de Marina, molt a prop de l’hospital de Can 
Ruti, a Badalona. La sortida s’inclou dins el calendari 
de Montcada Camina, una iniciativa que proposa cada 
mes una excursió matinal a diferents indrets del muni-
cipi. La darrera caminada va tenir lloc el 21 d’octubre i 
va consistir en un recorregut per la llera del riu Ripoll, a 
la qual va participar una cinquantena de persones de 
totes les edats. D’altra banda, el Cim organitza el pro-
per 4 de novembre una sortida amb BTT pels voltants 
de Montcada. L’excursió és oberta a tothom | NS

SANTI ROMERO
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L’equip aleví A de l’EF 
Montcada s’ha refet de 
l’ensopegada de la primera 
jornada. El conjunt dirigit 
per Jordi Garcia, al Grup 
Segon de Primera Divisió, 
ha aconseguit dues victòri-
es consecutives que li han 
permès pujar a la setena 
posició. L’equip local va 
vèncer al camp del Júpiter 

per 1 a 3 i a la tercera jor-
nada es va imposar a l’Al-
zamora per 1 a 0. D’altra 
banda, l’aleví A va acom-
panyar els jugadors de la 
Selecció Catalana amateur 
i el CD Montcada en la 
presentació del partit amis-
tós entre tots dos conjunts, 
que es va disputar a l’esta-
di de la Ferreria el passat 
18 d’octubre. 

Aleví B. El conjunt local ha 
encaixat la tercera derrota 
de la temporada. L’equip 
va perdre a casa contra la 
Torreta per 0 a 5 i és cuer 
del Grup Desè de Prime-
ra. La propera jornada, 
els nens de Víctor Barrera 
visitaran el camp del Lliçà 
d’Amunt i intentaran acon-
seguir la primera victòria 
de l’any.

Núria Sánchez  |  Montcada

Els conjunts júnior A i 
premini A han aconseguit 
victòries importants a les 
seves respectives lligues. El 
júnior A, dirigit per Ismael 
Sistrachs, que participa al 
Grup Primer de Preferent  
suma la segona victòria de 
la lliga. El conjunt local es 
va imposar a domicili a la 
pista del Sabadell per 73 a 
89. Aquest nou triomf col-
loca als nois de Sistrachs 
a la cinquena posició amb 
8 punts després de sis jor-
nades de competició dis-
putades. Per la seva ban-
da, el conjunt premini A, 
dirigit per Marc Amenós,  
va aconseguir la segona 
victòria de la temporada. 
L’equip local, que participa 
al Grup Primer del Nivell 
1, va guanyar a casa contra 
al Cerdanyola per 59-47. El 
premini A és líder amb 5 

punts. L’entrenador, Marc 
Amenós, s’ha mostrat molt 
satitsfet amb l’inici de tem-
porada, “Estic molt con-
tent perquè els nens estan 
responent molt bé en els 
partits”, ha dit el tècnic.

Imbatuts. El cadet A i l’in-
fantil B es mantenen invic-
tes després de tres jorna-
des. El cadet A de Miguel 
Ángel Cortón és segon 
amb 6 punts del Grup Sisè 
del Nivell A. L’equip local 
va guanyar en la darrera 
jornada al Pineda per 85-
70. Per la seva banda, l’in-
fantil B, dirigit per Marc 
Merino, tampoc ha perdut 
cap partit aquesta tempo-
rada. El conjunt que juga 
al Grup Novè del Nivell C 
és segon amb 6 punts. En  
l’última jornada el conjunt 
va vèncer a la pista del 
Montmeló per 38-64. 

El júnior A i el premini A sumen 
triomfs importants a Preferent
El cadet A i l’infantil B del CB Montcada es mantenen invictes amb tres victòries en les primeres jornades

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CB Montcada

El júnior A suma la segona victòria a Preferent  |  HAIDI GABARRÓN

L’infantil del Game’s 
Gallery aconsegueix 
una valuosa golejada

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El conjunt infantil del Ga-
me’s Gallery Montcada 
ha sumat els primers 
tres punts de la tempora-
da golejant per 10 a 1 el 
Manresa. L’equip local, 
que juga al Grup Primer 
de Divisió d’Honor, ha 
aconseguit una victòria 
important per mantenir-se 
a la part alta de la classifi -
cació. L’infantil, dirigit per 
l’entrenador Gerard Ló-

pez, treballa per consolidar 
l’equip a la màxima catego-
ria. “Som un bloc novell 
a Divisió d’Honor i ens 
estem esforçant per es-
tar entre els millors, per 
això aquesta golejada és 
important per a la moral 
de la plantilla”, ha ma-
nifestat Gerard López. El 
Game’s Gallery Montcada 
ocupa la cinquena posició 
amb 3 punts, després de la 
jornada de descans.

L’infantil del Game’s Gallery va aconseguir una àmplia victòria | PILAR ABIÁN

Núria Sánchez  |  Redacció

Consolidar-se a la categoria. Aquest conjunt, que ha ascendit a Segona Divisió,  
treballarà per consolidar-se a la categoria. L’entrenador és Rafael Nocete 

JUVENIL

El conjunt de Jordi Garcia és setè del Grup Segon de Primera Divisió

L’aleví A de l’Escola remunta 
 el vol amb dos triomfs seguits

FUTBOL. EF Montcada

L’AE Can Cuiàs continua 
treballant per consolidar 
l’entitat i ser un referent en 
el futbol sala local. El club 
centra els seus esforços en 
augmentar el nombre de 
jugadors i fer que el barri 

s’impliqui amb patrocinis 
i col·laboracions. El presi-
dent, Matías Ruiz, ha ex-
plicat que es treballa per la 
continuïtat de tots els juga-
dors: “Volem que els nens 
comencin de ben petits i 
es puguin retirar jugant a 

la categoria sènior”. Ruiz 
es mostra molt animat a 
continuar amb un projecte 
que passa per satisfer les 
expectatives que el barri 
sol·licita, com la creació de la 
secció de petanca, que es va 
fer la campanya anterior.

El club local treballa per formar els seus jugadors a nivell esportiu

L’entitat vol ser un referent 
en el futbol sala montcadenc

FUTBOL SALA.  AE Can Cuiàs

Núria Sánchez  |  Redacció

L’aleví A aconsegeuix dues victòries consecutives i es col·loca al capdavant de la classifi cació | NÚRIA SÁNCHEZ

| FOTO: AE CAN CUIÀS
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Consolidació de l’equip.  Aquest grup de segon any treballarà per aprofundir i apren-
dre la tècnica i la tàctica de les diferents disciplines esportives. L’entrenadora és Alexis.

ELVIRA CUYÀS. Multiesport A

Treballar capacitats físiques. L’objectiu de Laia Grau i Laura Tort és desenvolupar 
les capacitats físiques mitjançant el joc i la cooperació entre companys.

ELVIRA CUYÀS.Psicomotricitat

Consolidar el conjunt. L’objectiu de l’entrenador, Rafael López, és quedar el millor 
possible a la classifi cació i aconseguir consolidar el conjunt.

AE CAN CUIÀS. Aleví

Iniciar-se en la coordinació. El més important per a Toni Aguilar, el monitor, és que 
els nens comencin a coordinar els moviments i a fer exercicis en grup.

LA SALLE. Psicomotricitat P3-P4 

Primeres nocions de l’esport. El monitor Toni Aguilar treballarà perquè els infants  
s’iniciïn en la pràctica esportiva de cara l’any vinent.

LA SALLE. Psicomotricitat P5

Adquirir valors esportius.  L’objectiu de Núria Jané és que els nens assoleixin els 
valors dels jocs col·lectius: l’handbol, el bàsquet i el futbol sala.

LA SALLE. Multiesport

Aprendre a jugar. L’equip de Juan de Dios Ortega té molta il·lusió i ganes d’aprendre a 
jugar a futbol i treballar per formar els infants com a persones i bons jugadors.

AE CAN CUIÀS. Prebenjamí

Divertir-se i gaudir fent esport. Els infants d’Enric Carretero treballen amb l’objec-
tiu de passar-s’ho bé i gaudir jugant a futbol.

AE CAN CUIÀS. Benjamí FOTOS: AE CAN CUIÀS, PILAR ABIÁN, SANTI ROMERO I NÚRIA SÁNCHEZ
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Iniciació a l’esport. L’objectiu d’Elisabeth Rivera és ensenyar als nens les primeres 
nocions de l’esport i aprofundir en la base del bàsquet, l’handbol i el futbol sala.

CEIP ELVIRA CUYÀS. Multiesport B

Gaudir de la pràctica esportiva. El més important per a aquest conjunt és passar-
s’ho bé fent esport en grup. Els monitors són Daniel Domínguez i Mireia Jiménez.

CEIP EL VIVER. Psicomotricitat P5

Divertir-se i gaudir. L’objectiu de la monitora, Maribel Castillo, és que els infants s’ho 
passin bé amb els amics i altres companys mentre fan esport.

CEIP EL VIVER. Psicomotricitat P4

Conèixer l’estructura de l’esport. El més important per a l’entrenadora, Maribel 
Castillo, és que els nens aprenguin les nocions bàsiques per fer esport.

CEIP EL VIVER.  Psicomotricitat P3

CEIP EL VIVER. Multiesport

Saber controlar la pilota. Aquest equip de segon any treballarà per dominar millor els 
aspectes tècnics del bàsquet. Els entrenadors són Iván Arrabal i Albert Castillo.

CEIP EL VIVER. Bàsquet Benjamí Masculí

Primers nocions esportives. L’objectiu  del grup és iniciar-se en el món de l’esport: 
botar, xutar, passar i jugar en grup. Els monitors són Ángel Rey i Samuel García.

CEIP EL VIVER. Bàsquet Benjamí Femení

Treballar de cara al futur. L’equip centra els esforços a aprendre i divertir-se de cara 
a l’any vinent. Els entrenadors són Joel Villaseca i Daniel Milià.

CEIP EL VIVER. Bàsquet Aleví Masculí

Començar a conèixer les normes. El conjunt de Cristian Luján i Francesc Cruz 
treballa perquè els nens s’iniciïn en l’aprenentatge de les regles bàsiques del bàsquet.
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Aprendre les primeres regles. El conjunt dirigit per Mohamed Khandi s’esforçarà 
per aprendre les normes bàsiques del futbol sala.

CEIP REIXAC. Futbol Sala Benjamí B

Música i esport. Enguany, aquest equip incorporarà ritme amb cançons infantils. Els 
exercicis esportius es faran amb música. L’entrenadora és Sandra Sánchez.

CEIP REIXAC. Psicomotricitat

Practicar les tres modalitats. L’objectiu de Xavi Vidal és que els nens aprenguin les 
tres modalitats –handbol, futbol sala i bàsquet– per escollir quin esport faran més endavant.

CEIP REIXAC. Multiesport A

Conèixer els esports. L’objectiu d’Ismael Romero és ensenyar les primeres nocions i 
regles de l’handbol, el bàsquet i el futbol sala.

CEIP REIXAC. Multiesport B

Esportivitat i companyerisme. Els nens de Manuel Guerrero treballaran per poder 
aprendre a jugar en equip i respectar als companys i contraris.

CEIP REIXAC. Futbol Sala Benjamí A

FOTOS: SANTI ROMERO

Treballar les bases del futbol sala. L’objectiu de José Andrés és que els nens es 
familiaritzin amb l’esport i comencin a conèixer les primeres nocions bàsiques de l’esport.

CFS MONTCADA. Escola

Divertir-se fent esport. L’equip de Miguel Ángel té com a objectiu passar-s’ho bé 
jugant a bàsquet i començar a conèixer les normes bàsiques de l’esport.

CEIP REIXAC. Bàsquet Benjamí 

Diversió i amistat. El més important per a Elena Romero i Noemí Amaya és que els 
nens i nenes practiquin esport en grup i s’ho passin bé amb els seus companys.

CEIP EL VIVER. Bàsquet Aleví Femení



>A títol personal
Silvia Díaz

Paco Rubio
Fills que ara són pares, avis que eren lluitadors. El 10 de setembre de 1982, Paco Rubio rebia 
les claus d’una nova escola a Montcada que s’inauguraria al dia següent, El Viver, un centre llargament 
reivindicat pels veïns de Can Sant Joan i que aquest 2007 celebra el seu 25è aniversari. Amb 58 anys, 
en Paco ha estat l’únic conserge del col·legi i ha passat gairebé la meitat de la seva vida compartint llar 
amb generacions de professors, alumnes, pares i mares. “Em fa gràcia veure els antics alumnes que 
ara són pares i els avis, que van lluitar perquè el barri tingués escola”, explica. Tot i que assegura que 
pot desconnectar de la feina, viure al mateix lloc on es treballa implica estar sempre pendent de què 
passa a l’escola. Enyora la dècada dels 80 però no sap ben bé el motiu. “Els nens d’ara s’assemblen als 
d’abans i els pares i els mestres actuals són molt agradables, però abans tot era diferent”, diu aquest 
veí de Can Sant Joan, a qui tothom coneix com “el Paco d’El Viver”.

“El Viver és diferent perquè 
la gent se’l sent com a seu”

Com li va arribar l’oportunitat de 
treballar a l’aleshores nova escola?
M’havia quedat sense feina i vaig 
anar a l’Ajuntament a interessar-me 
per la nova plaça de conserge. Com 
era i sóc, veí de Can Sant Joan, l’AV 
em va fer un cop de mà per poder 
obtenir el treball.
25 anys donen per molt, però re-
corda el dia de la inauguració?
Va ser l’11 de setembre de 1982. La 
festa va coincidir amb l’escissió del 
PSUC del PCC al govern municipal. 
Això va provocar que se celebressin 
dues inauguracions a la vegada.
Dues inauguracions?!
Sí, sí. Una al porxo del davant i 
una altra al del darrera, amb dues 
orquestres cadascuna. L’alcalde 
en aquells moments era Antoni Es-
corihuela i crec que el PSUC es va 
quedar al pati posterior.
I va decidir anar a viure a l’escola.

Sí, abans era normal que el con-
serge visqués a una casa habilita-
da al centre, ara ja pràcticament 
no hi viuen.
Pot fer un horari laboral normal, 
desconnecta de la feina?
Ara més que anys enrera. Abans, 
l’escola no tenia els sistemes de se-
guretat de què disposa actualment i 
havies d’estar més pendent de qui 
hi entrava i hi sortia. De tota manera, 
sempre que veus alguna cosa es-
tranya o espatllada fas un cop d’ull, 
tot i ser fora de l’horari laboral.
Però, en canvi, hi ha coses de les 
quals s’enyora.
La relació amb els pares era dife-
rent. Abans, els diumenges venien 
a l’escola a fer una paella i també 
aprofi tàvem i hi plantàvem arbres. 
L’AMPA actual és molt treballadora i 
està implicada amb l’escola, però no 
organitzem trobades com abans.

En el dia a dia, quin contacte té 
amb les famílies?
Anys enrera, si detectava que algun 
alumne havia fet alguna entremalia-
dura avisava els pares i no s’ho pre-
nien malament. Crec que ara els fi lls 
estan sobreprotegits i que els pares 
es poden prendre malament les me-
ves recomanacions.

I amb els infants?
Quan són petits són molt macos, 
però és que després creixen (ja, ja, 
ja). Amb ells, la relació és similar a 
la de fa 25 anys, però jo també em 

faig gran i ho noto. Abans era capaç 
de fer-li una tombarella a una classe 
sencera d’una sola tirada, però els 
anys no perdonen. 
Diuen que El Viver és diferent a la 
resta d’escoles de Montcada.
És que és fruit d’una llarga reivindi-
cació veïnal i la gent se’l sent com a 
seu. Evidentment, amb el pas dels 
anys ha vingut gent nova al barri 
que no coneix la història del centre, 
però els veïns de tota la vida, que 
molts són avis i àvies d’alumnes, 
encara em recorden que van sortir 
al carrer per exigir la creació d’El Vi-
ver. Crec que l’escola s’ha convertit 
en un espai de referència al barri.
Recorda algun acte en especial?
Per aquí ha passat molta gent. Re-
cordo especialment Miquel Martí i 
Pol, el pare del Che Guevara i Cris-
tina Almeida. Durant deu anys, per 
Setmana Santa, les joventuts comu-

nistes hi feien assemblees i fi ns i tot 
es quedaven a dormir al gimnàs.
Parlim de les seves afi cions. Vostè 
ha viatjat per tot el món! 
Ja serà menys! El que passa és que 
quan més surts més te n’adones  
de tot el que et falta per veure. 
M’agrada especialment el món 
àrab, sóc un apassionat de Tur-
quia i del Marroc. També he anat a 
l’Iemen, em va encantar.
L’altra passió seva són les plantes.
Fa uns anys formava part d’una as-
sociació que es dedica al cultiu de 
les orquídees. Ara he canviat radi-
calment i m’he afi cionat als cactus. 
I on anirà a viure quan es jubili?
Marxaré de l’escola, però no del barri. 
Estic remodelant uns baixos. El que 
no sé és on fi caré tots els records i 
les plantes que tinc ara a casa. Quan 
viatjo sempre dic que no compraré 
res més i torno carregat de coses! 

“Els pares abans eren 
més receptius quan els 
donaves un toc d’atenció 
sobre el comportament 
dels fi lls”

 SILVIA DÍAZ

Conserge del CEIP El Viver des de fa 25 anys


