
> Notícies: Correus resol els problemes tècnics i obre fi nalment el nou local de carteria al carrer Montiu. PÀG. 4

El dia 19, signatura del 
conveni que regularà el 
pas de la Línia d’Alta 
Velocitat.  PÀG. 7

SILVIA DÍAZ

Can Piqué triomfa al 
Campionat de Cata-
lunya en 3D. PÀG.  32

núm. 311
2a quinzena novembre 2007

ÈPOCA III

publicació gratuïta

La barcelonina Núria Guino-
vart, amb l’obra Per molt que 
em pentini, sempre tinc els ma-
teixos embolics, s’ha endut el 
Premi de Pintura Juan Ramón 
Masoliver 2007, fallat el 8 de 
novembre a l’Auditori Munici-
pal. Aquest equipament acollirà 
fi ns al 5 de desembre l’exposi-
ció de les vint obres selecciona-
des pel jurat en aquesta edició. 
La fi nalista  també ha estat una 
dona, l’alemanya Antje Lippold, 
amb la tela Historias urbanas.

La pintora 
Núria Guinovart 
guanya el Premi 
Masoliver

Guinovart davant la seva obra l L. GRAU

> Suplement especial: La nova Ordenança cívica es presenta a les entitats i a la ciutadania. PÀGS. 12 i 13

Cultura

Neix una nova plataforma 
antiincineració en contra 
de la crema de llots i altres 
residus a Lafarge. PÀG. 9

AV CAN SANT JOAN

PÀG. 22

PUBLICITAT

El govern presenta un llistat de 250 
actuacions a fer durant el mandat
PSC i CiU avancen que gestionaran prop de 200 milions d’euros en els propers quatre anys. PÀG. 3

SANTI ROMERO

>DIPÒSIT DE FERRALLA
La instal·lació no obté la llicència 
ambiental i haurà de tancar  PÀG.4

>LÍDERS EN TAEKWONDO

Plata i bronze al Mundial de Corea
El Club Lee Young Montcada 
ha tornat a fer història. Quatre 
taekwondistes locals –dirigits 
pel seleccionador estatal José 
Santiago, director de l’entitat 
mont ca denca– han pujat al podi 
al Campionat del Món de tècnica 
i pumse, disputat a Corea entre 
el 4 i el 6 de novembre. La jú-
nior Vanesa León ha aconseguit 
la medalla de plata en individu-
al, mentre que el trio format per 
Juan Antonio Santiago, Diego 
Carrillo i Bernardo Fidalgo s’ha 
adjudicat el guardó de bronze.

Els taekwondistes, amb les medalles i l’entrenador l SANTI ROMERO

PÀG. 28
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>Actualitat

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL GOVERN

La construcció del nou hospital comarcal és 
un dels projectes emblemàtics del mandat
PSC i CiU afi rmen que el seu pacte de govern es fonamenta en la lleialtat i la confi ança mútua i consideren que és un referent per a altres municipis

El govern local, format pel PSC 
i CiU, ha presentat un ambiciós 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
per a aquest mandat que inclou 
al voltant de 250 propostes. La 
majoria de les actuacions segueix 
la línia iniciada per ambdues for-
macions l’any 1999, quan van 
formalitzar el primer pacte de go-
vern. Tant l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), com el primer 
tinent d’alcalde, Joan Maresma 
(CiU), van insisitir a dir en l’acte 
de presentació del document –el 
passat 12 de novembre a la Casa 
de la Vila– que, en aquest man-
dat, la prioritat són les polítiques 
socials i les persones. 

Eina de treball. L’alcalde va pre-
sentar el PAM com l’eina de tre-
ball del govern i, alhora, de con-
trol per part de la ciutadania, que 
tindrà accés al document al web 
montcada.cat. El Pla recull de ma-
nera poomenoritzada totes les ac-
tuacions previstes per les cinc àrees 
que formen l’Ajuntament: la de 
Política Territorial, l’Econòmica, la 
Social, la Interna i la de Presidèn-
cia. Cadascun dels departaments 
presenta els projectes a dur a ter-
me, “tots ells realitzables”, va dir 
Arrizabalaga.

L’edil no va voler destacar un 
projecte per sobre dels altres, 
encara que sí va reconèixer que 
un dels objectius prioritaris és 
la construcció del futur hospital 

comarcal Ernest Lluch en els 
terrenys de l’antiga fàbrica Re-
dosa, al límit amb l’entrada de 
Cerdanyola i Ripollet per la N-
150. L’alcalde va dir, però, que 
aquest projecte no treu protagonis-
me a d’altres de menor enverga-
dura però igualment importants, 
com ara la construcció d’una resi-
dència per a la gent gran a la Rasa 
o la remodelació de carrers. 

Per la seva banda, Maresma va 
manifestar que el PAM dóna 
continuïtat al treball iniciat ara 
fa vuit anys destinat a cohesio-
nar la ciutat. Un altre dels punts 
que el primer tinent d’alcalde 
va destacar va ser el de la par-
ticipació. “Aquest és un aspecte 
–va dir– que calia corregir, hem 
de potenciar els canals perquè la 
gent participi en la presa de de-
cisions”. Maresma es va referir 
al desenvolupament del Regla-
ment de Participació Ciutada-
na, a la fi gura del Defensor del 
Ciutadà i al desenvolupament 
de l’Ordenança de Convivència, 
com a eines destinades a pro-
moure el civisme.
L’alcalde va aprofi tar la presenta-
ció del PAM per manifestar que 
el pacte de govern del PSC amb 
CiU “es basa en la lleialtat i en la 
confi ança i és un referent per a 
altres municipis”. 

Quèstió pendent. El PAM del 
govern local s’ha presentat cinc 
mesos després de les eleccions 

i fusiona la majoria de les pro-
postes que tant el PSC com CiU 
van fer en els seus programes 
electorals. De fet, les grans línies 
estratègiques eren comunes. Tot 
i així, CiU va acordar pactar 
aquest estiu amb el compromís 
d’intentar recuperar els terrenys 
de l’antiga cerveseria del ca-
rrer Montiu com a espai verd i 
d’establir ponts de diàleg amb 
els veïns de la unitat d’actuació 
número 2 de la zona 21 de Terra 
Nostra. Respecteaquest punt, 
en les darreres setmanes s’ha 
avançat amb la creació d’una 
comissió de seguiment integra-
da per polítics, tècnics i afectats; 
però, pel que fa a l’antiga cerve-
seria no hi ha, de moment, acord 
amb el propietari per traslladar 
el sostre edifi cable a un altre 
terreny. Maresma ha reconegut 
que les negociacions estan sent 
molt complexes: “El titular del 
solar té un drets consolidats per 
poder construir i és complicat 
arribar a un acord”.

L’alcalde, en primer terme, acompanyat del primer tinent d’alcalde durant la presentació del PAM a la Casa de la Vila | PILAR ABIÁN

accions previstes

Un pla dividit en cinc àrees d’actuació

Àrea de Política Territorial
Les actuacions previstes en aques-
ta àrea són quantitativament les 
més nombroses del PAM, ja que 
inclouen infraestructures destinades 
a millorar la mobilitat; la urbanitza-
ció de places i carrers; la creació i 
adequació d’edifi cis i equipaments; 
intervencions mediambientals a les 
lleres dels rius; l’optimització dels 
Serveis Municipals en qüestions 
com ara la neteja viària o la reco-
llida de residus, i la potenciació de 
polítiques destinades a la promoció 
d’habitatges protegits, entre d’altres.

Àrea Econòmica
En l’actual mandat 2007-2011 el 
govern local preveu gestionar uns 
pressupostos de més de 200 milions 
d’euros, dels quals entre 40 i 60 es 
destinaran a inversions. Un altre ob-
jectiu és que l’endeutament a llarg 
termini no representi més d’un 40% 
del pressupost total l’any 2010.

Àrea Interna 
Hi ha actuacions previstes en ma-
tèria de transports i mobilitat per 
eliminar l’excés de trànsit al nucli 
urbà, així com millorar la connexió 
entre barris en transport públic. 
Altres projectes van en la línia de 
potenciar l’atenció a la ciutadania 
i de modernitzar l’administració.

Àrea Social
Entre les prioritats marcades hi 
ha la creació d’un tercer equip de 
Serveis Socials, la residència per a 
la gent gran i el centre de dia pre-
vistos a la Rasa, la construcció del 
nou hospital, el Projecte Educatiu 
de Ciutat i l’ampliació del pavelló 
esportiu.

Àrea de Presidència
Els objectius passen per desenvo-
lupar el Reglament de Participació 
i executar el projecte d’intervenció 
integral a la Ribera | PA

El PAM incorpora un 
total de 250 actuacions 
que el govern municipal 
té previst executar 
durant els quatre anys 
de l’actual mandat

Pilar Abián | Montcada

La cohesió del territori, 
les polítiques socials 
i la potenciació de la 
participació ciutadana 
són els principals eixos 
del Pla d’Actuació
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La Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya ha comu-
nicat a l’Ajuntament que denega a 
l’empresa Traymsa l’autorització 
ambiental per continuar explotant 
el dipòsit de ferralla que té al car-
rer Bifurcació de Can Sant Joan. 
Aquesta resolució dóna resposta 
a les reivindicacions municipals i 
veïnals que hi ha hagut en l’últim 
any en contra de la instal·lació pels 
problemes mediambientals que 
causava al barri. En aquest perío-
de s’han fet mobilitzacions veïnals 
i gestions entre administracions 
per aconseguir que fi nalment qui 
té competències en la matèria, la 
Generalitat, resolgui que l’empre-
sa no pot continuar la seva activi-
tat en l’actual ubicació.

Informe clau. L’informe contrari 
al dipòsit de ferralla que l’Ajun-
tament va presentar a la Genera-
litat ha estat un dels factors clau 
per aconseguir la denegació de 
l’autorització ambiental. Segons 
aquest estudi, el nivell de conta-
minació acústica supera els límits 
legals establerts i només es pot 
corregir si les operacions de càr-
rega, descàrrega i  manipulació 
de la ferralla es fessin en un lo-
cal tancat i no en un espai obert, 
com passa actualment. 
Altres arguments contraris al 
dipòsit de ferralla per part dels 

tècnics municipals han estat 
l’ocupació de la via pública dels 
vehicles que van al dipòsit, així 
com la proximitat dels habitatges 
a la instal·lació, cosa que provoca 
importants molèsties per sorolls i 

immissió de partícul·les, així com 
impacte visual. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 

ha rebut amb satisfacció la resolució 
de la Generalitat i ha destacat que el 
tancament del dispòsit de ferralla es 
podrà fer efectiu gràcies al pes que 
ha tingut l’informe municipal: “Ne-
cessitàvem arguments per fer-lo 
possible i ha calgut un treball ex-
haustiu i intens que ha durat me-
sos, però que fi nalment ha donat 
resultats”.
També els veïns s’han felicitat per 
la resolució en contra de l’activitat. 
Fa un any, l’AV de Can Sant Joan-
va iniciar mobilitzacions per tan-
car el dipòsit. A més de les protes-
tes al carrer, l’entitat ha presentat 
al·legacions davant l’Ajuntament i 
la Generalitat, ha mantingut reu-

nions amb la directora de Qualitat 
Ambiental, Maria Comelles i, fi ns 
i tot, va posar el cas en mans dels 
seus advocats.
“Estem molt contents amb la 
notícia, encara que no ho ce-
lebrarem fi ns que no estigui 
la instal·lació realment tanca-
da”, va manifestar el president de 
l’AV Can Sant Joan, José Luis Co-
nejero, després de rebre la infor-
mació a través dels representants 
del govern municipal.
Traymsa rebrà en els propers dies 
la resolució de la Generalitat en 
què aquesta li denega la llicència 
ambiental, requisit indispensable 
per seguir fent la seva activitat. 

La nova ofi cina de Correus obre 
les seves portes el dia 16 de no-
vembre, acollint el servei de re-
partiment i de distribució de la 
correspondència. La notícia ha 
estat ben rebuda per l’Ajunta-
ment i el sindicat UGT, tot i que 
lamenten que el local s’hagi posat 
en marxa dos anys més tard del 
previst. “Era una notícia llarga-
ment esperada per tothom, per-
què la situació dels treballadors 
de Correus és insostenible i el 
servei que rep la ciutat és del tot 
inacceptable”, ha manifestat l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC). 
Tant l’edil com el secretari gene-
ral del sector postal de l’UGT a 
la comarca, Antonio Jurado, han 
demanat a Correus que, una ve-
gada estigui en marxa la nova 
ofi cina, es faci l’amplia ció de la 
plantilla per cobrir de manera sa-
tisfactòria el servei de repartiment 
a tots els barris del municipi. “Es-
perem que la remodelació del 
servei d’atenció al públic no 
trigui tant a fer-se realitat com 
ha passat amb la carteria”, ha 
manifestat Jurado.

Visita a les instal·lacions. El di-
rector territorial de Correus, 
Manel Rey, va anunciar per car-
ta a l’alcade que el 16 de novem-
bre obriria l’ofi cina. El nou local 
està situat al carrer Montiu, 15 i 
té unes dimensions de 420 m2, 
cinc vegades més gran que l’ofi -
cina que fi ns ara ha fet servir 
tota la plantilla, formada per 25 
persones. Correus va adquirir 
aquest espai l’any 2005.

TANCAMENT DEL DIPÒSIT DE FERRALLA

L’informe contrari fet per l’Ajuntament, 
argument de pes per a la Generalitat
El Consistori i els veïns es feliciten per la resolució de la Generalitat que dóna resposta a les demandes de clausura de l’activitat

El dipòsit és un focus de molèsties per als veïns que viuen al carrer Bifurcació que, des dels seus pisos, veuen aquesta imatge |  SANTI ROMERO

Entrevista amb la 
presidenta de l’Àrea 
Interna. PÀG. 6

Lafarge assegura que 
la crema de llots no és 
nociva per a la salut. PÀG. 9

>Notícies

Correus obre la 
nova ofi cina del 
servei de carteria 
el 16 de novembre

Pilar Abián | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

En les operacions de 
càrrega i descàrrega la 
instal·lació supera  els 
límits legals de sorolls 
establerts per Llei
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE L’ÀREA INTERNA

“Millorar l’atenció a la ciutadania i modernitzar 
l’administració són dues qüestions prioritàries”
M.Carmen Porro (PSC) explica com l’Ajuntament s’està adequant a les noves tecnologies per facilitar les tramitacions via Internet i altres canals electrònics 

M. Carmen Porro és una de les 
veteranes de l’equip de César 
Arrizabalaga. És regidora des de 
les primeres eleccions que va gua-
nyar el PSC, al 1999 i, d’aleshores 
ençà, ocupa el càrrec de presidenta 
de l’Àrea Interna. Assegura sen-
tir-se còmoda al càrrec malgrat 
ser un departament que gestiona 
qüestions  tan complexes com els 
recursos humans de l’Ajuntament, 
els sistemes d’informació, informà-
tica, l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, 
la Policia Local, els transports i la 
mobilitat. 

-Els recursos humans són un 
dels principals motors d’aques-
ta administració. La plantilla 
s’ajusta a les necessitats del mu-
nicipi?
Gira al voltant de les 290 perso-
nes i jo crec que està equilibrada. 
És inferior a la que hi havia l’any 
1999 –quan vaig arribar al càr-
rec– perquè, d’acord amb criteris 
d’efectivitat i millorant les rutines 
productives, hem acabat amb fei-
nes duplicades i hem aconseguit 
una xifra de treballadors que res-
pon a les necessitats de la població. 
-També és cert que s’han exter-
nalitzat serveis. 
Així és. Actualment una part de la 
neteja d’equipaments, tasques de 
consergeria o de brigada de jar-
dineria la fan empreses externes. 
Optem per externalitzar en funció 
de criteris com la complexitat del 
servei o els horaris, quan aquests 
no s’ajusten al que marca el conve-
ni dels treballadors de la casa.

-Un altre dels àmbits que vostè 
gestiona és el de sistemes d’in-
formació. Són, per dir-ho d’al-
guna manera, les entranyes de 
l’administració.

Quan parlem de sistemes d’informa-
ció ens referim a tota la informació 
interna que té l’Ajuntament.  Ara 
estem en un procés de modernitza-
ció, amb l’objectiu d’informatitzar 
tots els tràmits posant  també a 
l’abast dels treballadors i dels ciu-
tadans les eines necessàries perquè 
la gestió sigui més efi cient i més 
efi caç. És a dir, per fer que les tra-
mitacions no siguin tan feixuges i 
perquè els propis treballadors pu-
guin disposar de tota la informació 
que necessiten per fer la seva feina.

-Justament en aquesta línia, 
l’Ajuntament ja ha començat a 
facilitar als ciutadans la possibi-
litat de fer tràmits per Internet.
Avui dia, a través de montcada.cat ja 
es poden fer algunes tramitacions. 
De moment són una desena: cer-
tifi cats i justifi cants d’empadro-
nament, duplicats de rebuts, per-
misos d’ocupació de via pública 
o domiciliació bancària de taxes, 
però n’hi ha prop d’un centenar. 
De fet, per llei, a partir del 2009 es-
tarem obligats a oferir una atenció 
multicanal. Això signifi ca facilitar 
tots els tràmits que es puguin fer 
per Internet i per tots aquells siste-
mes electrònics que la ciutadania 
tingui al seu abast –mòbil, TDT i 
altres. Una de les novetats que ja 
hem implementat és l’ús del certifi -
cat Idcat que permet fer tràmits per 
Internet amb les administracions 
públiques garantint la seguretat en 
la transmissió de dades personals. 
L’Idcat es pot sol·licitar de manera 
gratuïta a l’OAC.
-Parlant de l’OAC, l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana, està satis-
feta del seu funcionament?
L’OAC ha estat un èxit des de la 
seva posada en marxa, al 2003, 

perquè es va preparar durant dos 
anys. El personal d’atenció va re-
bre una bona formació i és molt 
efi cient. Com a dada signifi cativa, 
l’any 2006 s’hi van atendre més de 
34.500 consultes. Ara ens estem 
plantejant la incorporació de noves 
millores que passen per potenciar 
l’atenció telefònica i introduir el 
telèfon d’informació 010 propi del 
municipi, ja que vuit de cada deu 
trucades rebudes són per demanar 
informació. 
-Vostè és també la regidora de-
legada de la Policia Local. De 
quants efectius disposa el cos?
Hi ha una seixantena d’agents, 
gairebé 20 més dels que hi havia al 
1999. Hem anat incrementant els 
recursos materials i humans per 
adequar-los a les necessitats de la 
població. Avui dia la plantilla està 
dimensionada per a un municipi 
de 40.000 habitants.
-Sovint la Policia Local és ob-
jecte de la crítica ciutadana en 
mitjans com La Veu. Creu que la 
queixa és justifi cada?
Crec que no és correcte dir que 
sovint rep crítiques si comparem 
el nombre de queixes amb el d’ac-
tuacions que es fan a diari. Bona 
part de la feina que fan els agents 
és efi cient i efi caç, però aleshores 

ningú no els felicita. Les queixes 
coincideixen habitualment amb 
una denúncia i, curiosament, a 

moltes de les cartes publicades a 
La Veu el signant reconeix haver 
comès la infracció; la queixa, per 
tant, se centra en el tracte rebut 
per part de l’agent. En aquest sen-

tit, no hem d’oblidar que el treball 
al carrer és molt dur i que cada 
vegada hi ha menys respecte cap a 
la fi gura de l’autoritat. Malgrat tot, 
entenem que aquest aspecte s’ha 
de millorar i per això treballem. 
La feina s’ha de fer bé i la persona 
ha d’estar ben atesa.
-Com qualifi caria el grau de se-
guretat ciutadana al municipi?
L’índex de delinqüència està per 
sota del que tenen altres pobla-
cions similars atenent a les esta-
dístiques de l’últim any. Crec que 
el treball en equip entre la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra 
està donant els seus fruits.
-Respecte el transport públic 
que connecta els nostres barris. 
Creu que ja n’hi ha prou amb 
la xarxa actual?
Creiem que es pot millorar. Hem 
demanat a l’Entitat Metropolitana 
del Transport que ens passi les 
dades d’usuaris de la línia 155 i 
la 156. Pensem que la segona no 
està complint un dels objectius inici-
als que era ser el transport habitual 
de treballadors del polígon Pla d’en 
Coll. En realitat, l’utilitzen usuaris 
del CAP Les Indianes i de la Co-
missaria dels Mossos. Quan tin-
guem la informació, valorarem si 
s’ha de mantenir o s’ha de variar.

M. Carmen Porro (PSC) té experiència acumulada com a presidenta de l’Àrea Interna, càrrec que ocupa des del 1999  |  FOTOS: SANTI ROMERO

“La plantilla que té 
l’Ajuntament, amb prop 
de 290 treballadors, 
respon a les necessitats 
que té la població”

Pilar Abián | Redacció

“Les crítiques que rep 
la Policia Local són 
poques comparades 
amb les actuacions 
efi cients que fa a diari”

“A partir del 2009 
estarem obligats a oferir 
una atenció multicanal al 
ciutadà a través d’Internet 
i altres sistemes com 
la telefonia mòbil o la 
televisió digital”
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L’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC), el se-
cretari d’Estat d’Infraestructures, 
Víctor Morlán, el conseller de 
Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat, Joaquim 
Nadal, i el president d’Adif, An-
tonio González, signaran el 19 de 
novembre –17.30h, a la Casa de la 
Vila– el document que estableix 
els acords assolits entre les admi-
nistracions per desenvolupar les 
obres de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV) al seu pas per Montcada. 
El conveni incorpora un punt que 
vincula aquests treballs amb el so-
terrament de la línia ferroviària de 
Portbou. El document s’ha con-
sensuat amb tots els grups muni-
cipals i amb la Plataforma Tracte 
Just.

Exposició. Amb la signatura del 
conveni, les administracions es 
comprometen a desafectar de l’ús 
ferroviari els terrenys per on dis-
corre la línia, que passaran a ser de 

titularitat municipal. En aquest sen-
tit, la Casa de la Vila acollirà fi ns al 
5 de desembre una exposició amb 
les 11 propostes que es van presen-
tar al concurs d’idees per projectar 
el futur de l’espai que quedi allibe-
rat quan se soterri la línia de roda-
lies. També s’ha instal·lat una urna 
perquè la ciutadania pugui escollir 
l’opció que més li agradi.

D’altra banda, el Partit Popular ha 
presentat una esmena als pressu-
postos generals de l’Estat  per al 2008 
per tal que incloguin una partida de 
600.000 euros per cobrir les despeses 
de la redacció del projecte execu-
tiu del soterrament de la línia de 
Portbou al seu pas per Montcada, 
que té un cost total d’1,4 milions 
d’euros.

El conveni de les obres de la LAV 
se signarà el dia 19 de novembre

Silvia Díaz | Montcada

SOTERRAMENT DE LÍNIES

Una exposició a la Casa de la Vila mostra idees per a l’espai que s’alliberarà al centre

Un veí contempla una de les propostes de l’exposició que hi ha a la Casa de la Vila | SILVIA DÍAZ
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Andròmines rep un premi per un 
pla d’inserció laboral de dones 
Els usuaris de la Deixalleria ja poden tramitar les bonifi cacions en l’impost de recollida de residus

RECONEIXEMENT

taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Pintura y yesería. A precios económicos. 
Te. 651 809 446.
Oferta laboral. Cristalería Montcada pre-
ci sa oficial de primera cualificado para 
montaje de aluminio y vidrio. Interesados 
llamar al 935 752 574 o bien al 609 303 
819.
En venta. Perrita Yorkshire. Preguntar per 
Pedro. Telf. 651 809 446.
Transportes. Y mudanzas. Preguntar per 
Pedro. Telf. 651 809 446.
Nau en traspàs. Al polígon Molí d’en 
Bisbe, 330 m2+ 80 m2 d’oficines. Tel. 935 
644 700.
Venc. Caravana de 4 a 7 places. Eco nò-
mica. Tel. 607 264 903. 
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 con for-
table en Rubí. Tel. 662 088 919.
Se vende. Máquina vapor-ozono para 
estética, a estrenar. 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-pue-
ri cultura en Rubí. Funcionando. Si tua-
ción muy comercial. Decoración nueva. 
Traspaso: 18.000 euros. Alquiler: 300 
euros/mensuales. Tfn: 662 088 919.
Alguiler. Dos habitaciones (1 doble) en 
Sabadell. Situación: Rambla, al lado de 
los Ferrocarriles Catalanes. Derecho a 
lavadora, cocina, etc. Piso todo nuevo. 
Tfn: 662 088 919.
En venda. Dues places de pàrquing al 
carrer Bonavista, una gran i l’altra petita. 
Tel. 627 942 454.
Lloguer. Pis a Montcada 610 euros 
mensuals, 3 habitacions. Trucar 938  460 
000-670 321 867-691 674 475. 
Oferta laboral. Necesitamos aprendiz de 
serigrafía. Tel. 935 884 693.
Oferta laboral. Empresa de Ripollet 
necesita transportista de B-1. Tel. 935 
884 693.

L’associació Andròmines, amb 
seu a Montcada, ha rebut un dels 
29 premis que l’Obra Social de 
Caixa Sabadell ha atorgat a inicia-
tives de la comarca. Guardonat 
amb 8.000 euros, el programa 
reconegut introdueix millores i 
innovació tecnològica en el pro-
cés de tractament del residu tèx-
til. El projecte té com a objectiu 
inserir sociolaboralment dones 
que presenten risc d’exclusió o 
que tenen difi cultats per accedir 
a una feina. “El premi és un 
reconeixement a l’esforç que 
fem per inserir persones amb 
difi cultats”, ha dit la directora de 
projectes d’Andròmines, Núria 
Sau. La responsable de l’entitat, 
Marisa Gliosca, va recollir el premi 
en un acte que va tenir lloc el 29 
d’octubre a l’Àtrium de Viladecans 
(Baix Llobregat). 

Bonifi cacions. Andròmines –gesto-
ra de la Deixalleria i la minidei-
xalleria– està lliurant als usuaris 
el llistat amb la quantitat de ve-
gades que han utilitzat les instal-
lacions durant el 2007. Si s’hi ha 
anat un mínim de 12 cops, els 
contribuents es podran benefi ci-
ar d’un 25% de bonifi cació en la 
taxa de recollida de residus del 
2008. Els llistats es lliuraran a la 
minideixalleria i els usuaris tenen 
temps fi ns al 31 de desembre per 
presentar-los a l’Ajuntament.

Silvia Díaz | Redacció

Aquest és el grup de dones que treballa en la separació de la roba de segona mà | SANTI ROMERO 

L’ofi cina de rehabilitació 
de pisos ja està en marxa
Les obres de millora de l’entorn acabaran a fi nal de mes

Les comunitats de propietaris i 
els veïns de la Ribera interessats 
en el projecte de rehabilitació 
d’edifi cis i instal·lació d’ascensors 
ja poden demanar assessorament 
al punt d’informació que funci-
ona al Centre Cívic La Ribera. 
L’horari és de 10 a 13 i de 17 a 
20h, els dilluns; de 17 a 20, di-
marts i dimecres, i de 10 a 13h 
els dijous i divendres. A més, els 
dimarts, de 17 a 20h, un advo-
cat de la Cambra de la Propietat 
Urbana –organisme que col-
labora amb l’Ajuntament en la 
gestió de l’ofi cina, a través d’un 
conveni– ofereix suport tècnic i 
jurídic als propietaris i tècnics del 
Pla Integral. “Prop del 75% del 
costos dels projectes de reha-
bilitació els pagaran la Gene-
ralitat i l’Ajuntament mentre 
que els veïns hauran d’assumir 

aproximadament el 30% de la 
intervenció”, ha explicat el regi-
dor responsable del Pla Integral, 
Carles Guijarro (PSC). 

Obra pública. Les obres de reur-
banització dels carrers Llevant 
i dels Horts i de l’avinguda de la 
Ribera estaran enllestides a fi nal 
de novembre, segons van constatar 
representants municipals en una vi-
sita d’obres feta el 7 de novembre. 
Ara per ara, només falta col·locar 
els jocs infantils de la plaça de la 
Ribera i el mobiliari urbà, la plan-
tació de nou arbrat i el reasfaltat 
dels carrers, que està previst que es 
dugui a terme els dies 19 i 21 de 
novembre. Finalment, es desplaça-
rà uns metres la bateria de conte-
nidors soterrats del carrer Llevant, 
fi ns a la cantonada amb l’avinguda 
de la Ribera per facilitar la tasca del 
camió de recollida.

Silvia Díaz | Redacció

Estat de les obres del carrer Llevant, on falten els treballs d’asfaltat | PREMSA AJUNTAMENT

LA RIBERA

Iniciativa per allargar la vida dels objectes
L’Ajuntament s’ha adherit a la cam-
panya Millor que nou, 100% vell, de 
l’Entitat del Medi Ambient i l’Agència 
de Residus, per reduir la generació 
de residus mostrant a la ciutadania 
alternatives per allargar la vida dels 
objectes. La iniciativa ofereix als 
usuaris reparar-los o portar-los a bo-
tigues o mercats de segona mà, on 
també es poden adquirir productes 
a preus assequibles i en bon estat. 
Per conèixer quins mercats i tallers 
de reparació tenen al seu abast, els 
veïns de Montcada poden trucar al 
935 069 566, on se’ls oferirà infor-
mació detallada de la ubicació i el 

telèfon de les diverses botigues par-
ticipants, com l’associació Andrò-
mines –a la imatge– o la Fundació 
Engrunes | SD

reutilització

SANTI ROMERO
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Una quarantena de persones, de 
25 entitats de Montcada, Ripollet 
i Vallbona (Barcelona), van consti-
tuir el 7 de novembre a Can Sant 
Joan la plataforma antiincineració, 
que ha presentat al·legacions a la 
sol·licitud que Lafarge Cementos 
ha fet a la Generalitat per cremar 
llots de depuradora com a combus-
tible. Segons els integrants d’aquest 
grup, “la cimentera té previst fer 
servir altres tipus de materials, 
com deixalles urbanes o pneu-
màtics”, ha indicat José Luis Cone-
jero, president de l’AV de Can Sant 
Joan, l’entitat que ha promogut la 
creació de la plataforma. El 12 de 
novembre, el col·lectiu va lliurar a 
l’Ajuntament les al·legacions contra 
el projecte de la cimentera.

Posicionament de Lafarge. A través 
d’un comunicat, Lafarge Cemen-
tos ha manifestat que respecta la 
preocupació de la plataforma, però 
afi rma per escrit que “no respon, 
en cap cas, a la realitat, donat 

que l’ús de llots de depuradora 
és una solució efi cient i totalment 
segura”. Segons l’empresa, només 
es faran servir materials permesos 
per la llei. En aquest sentit, Lafarge 
ha avançat que, en el cas de la sol-
licitud a la Generalitat, es demana 
utilitzar “exclusivament” llots, 
residus d’esporga, de fusta o de la 

indústria de l’alimentació, com el 
marro del cafè.

Altres actuacions. La plataforma 
antiincineració es reunirà els dime-
cres, a les 19.30h, al carrer Bateria, 
29, i farà xerrades amb els veïns. 
El col·lectiu no descarta organitzar 
mobilitzacions. El grup també es va 

reunir amb representants de l’Ajun-
tament el dia 14, amb l’objectiu 
que el Consistori es posicionés en 
contra de la llicència, “per donar 
compliment a una moció apro-
vada al 1999, en la que el Ple es 
mostrava en contra de la inci-
neració a Montcada”, ha indicat 
Conejero. 

Lafarge assegura que la utilització 
de llots és un sistema efi cient i segur
Silvia Díaz | Montcada

MEDI AMBIENT

Un grup d’entitats i veïns constitueix la plataforma antiincineració, contrària a la crema de fangs de depuradora a la cimentera

arguments

El Grup de Medi Ambient creu que la solució és el trasllat de la cimentera 
El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció va anunciar pú-
blicament el 13 de novembre, en 
roda de premsa a la Casa de la 
Vila, que l’opció per acabar amb 
la contaminació que suposa la 
presència de la cimentera Lafar-
ge és el seu trasllat. Tot i donar 
ple suport a la plataforma antiin-
cineració, “posicionar-se només 
en contra de la crema de llots és 
insufi cient, perquè això suposa 
reduir l’impacte i el que volem 
és eliminar-lo”, va explicar Ma-
nel Borrell, portaveu del Grup de 

Medi Ambient –se-
gon per l’esquerra a 
la imatge. Els eco-
logistes estableixen 
una relació directa 
entre salut i conta-
minació. “Diversos 
estudis reconeixen 
que els efectes perjudicials de 
la contaminació atmosfèrica 
existeixen fi ns i tot amb nivells 
molt baixos i que no hi ha cap 
evidència de cap llindar dins del 
qual la contaminació no tingui 
efectes nocius”, va indicar Bor-

rell. Sobre el trasllat de Lafarge a 
algun altre espai de Montcada,  el 
grup diu que no pot instal·lar-se a 
un altre lloc. “No hi ha cap punt 
a dos quilòmetres de distància 
de nuclis habitats, tal com fi xa 
la normativa”, ha dit Borrell | SD

altres alternatives

SILVIA DÍAZ

La línia de l’operadora Saga-
lés que uneix Montcada amb 
Barcelona, la Llagosta i Mollet 
ha introduït millores de dilluns 
a divendres en el tram Mas 
Rampinyo-la Llagosta, fruit de 
les demandes dels usuaris. Els 
passatgers que pugen a l’auto-
bús a Mas Rampinyo no hauran 
de fer transbordament a la Lla-
gosta per arribar a Barcelona, ja 
que aniran directes, de manera 
que el trajecte fi ns a la Sagrera 
durarà només 15 minuts. El 
primer bus direcció Barcelona 
passarà per Mas Rampinyo a 
les 5.05h i, en sentit Mollet, a 
les 5.35h.

Balanç del 648. La línia que co-
munica Montcada amb la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i Bellaterra, ha registrat 
un total de 31.196 passatgers 
durant els primers nou mesos de 
l’any 2007, amb  una mitjana de 
4.000 usuaris mensuals, balanç 
que l’Ajuntament ha qualifi cat 
com a molt positiu.

Millores a la línia 
d’autobús entre 
Mollet, Montcada 
i Barcelona

Silvia Díaz | Redacció
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en 2 minuts...

> Els Mossos tanquen el cas Alsina
Els Mossos d’Esquadra han donat per tancada la investigació sobre 
la mort de l’empresari Joan Alsina, un dels fundadors d’Encofrados 
Alsina, a Pla d’en Coll. El principal sospitós és el seu cunyat, Delio 
Fernando FP –germà petit de la dona d’Alsina– que va morir al 
setembre passat i precisament aquest és el motiu pel qual s’ha 
aixecat el secret de sumari. Amb 39 anys, l’home va morir en un 
estrany accident de trànsit –que es postul·la com a suïcidi– en una 
carretera del Maresme. L’assassinat de Joan Alsina va ser la nit de 
Cap d’Any del 2006, al domicili familiar, a Sant Cugat  | SD

> Arxivada la querella de la mare de l’Alba
L’Audiència de Barcelona ha arxivat la 
querella que Ana María CF, la mare de 
la nena Alba –a la imatge–, va presen-
tar al febrer contra la Direcció General 
d’Atenció a la Infància (DGAIA) per 
intent d’assassinat, davant del Jutjat 
d’instrucció número 6 de Cerdanyola, 
el mateix que la manté processada. La 
nena va patir suposats maltractaments 
pel seu padrastre al març del 2006, quan vivia en un pis de Can Sant 
Joan. L’Audiència considera que la DGAIA, quan van ocórrer els fets, no 
tenia la responsabilitat de garantir la seguretat de la nena | LR

L’Audiència de Barcelona ha condemnat E.R.E, metge ginecòleg del 
CAP Montcada, a pagar una multa de 200 euros per una falta de 
vexacions injustes. El tribunal ha estimat el recurs presentat per una 
pacient que el va denunciar després de visitar-se al 2003 per un pro-
blema de vaginitis. La sentència diu que el condemnat li va proferir 
frases amb propòsit d’humiliar-la o degradar-la com ara que s’introduís 
“una albergínia”. L’Audiència, però, ha desestimat la petició de danys 
econòmics feta per la denunciant argumentat que els fets li ha vien pro-
vocat estar dues setmanes de baixa i d’abstinència sexual | SD

> Condemna a un ginecòleg del CAP 

EFE

La Comissaria de la Policia Nacio-
nal de Montcada i Reixac, situada 
al carrer Major, ha començat a 
expedir el Document Nacional 
d’Identitat (DNI) digital. Això 
signifi ca que el ciutadà el pot tra-
mitar a l’instant, sense necessitat 
de tornar una segona vegada. El 
nou document permet la possibi-
litat de fer tràmits amb l’adminis-
tració a través d’Internet, ja que 
inclou la certifi cació digital. 

Novetats. Les passes per obtenir 
el nou  DNI continuen sent les 
habituals, amb la diferència que 
el ciutadà l’obté el mateix dia 
que el tramita. Una de les nove-
tats és que l’usuari també rep un 
número pin que és confi dencial i 
intransferible i s’ha d’activar en 
les aplicacions que generin una 
signatura electrònica. 
L’explicació sobre el funciona-
ment de la targeta es troba al 
web www.dnielectronico.es. El 
document es renovarà cada 5 ó 
10 anys, depenent de l’edat del 

titular, mentre que els certifi cats 
digitals, és a dir, els que reque-
reixen número pin, s’hauran de 
renovar cada 30 mesos. 
El nou carnet d’identitat inclou 
les mateixes dades que té el do-
cument convencional però afe-
geix altres certifi cats inclosos en 
la llei de signatura electrònica. El 
primer serveix per acreditar-se 

personalment davant de tercers 
i el segon permet signar tràmits 
electrònicament.
“El nou DNI incorpora tota 
una sèrie de mesures i de nous 
elements que difi culten la seva 
falsifi cació”, ha explicat el res-
ponsable de la Comissaria de la 
Policia Nacional, Santiago Lu-
bián.

La Comissaria local de la Policia 
Nacional expedeix el DNI digital
Pilar Abián | Redacció

NOVES TECNOLOGIES

El nou document permet fer tràmits amb les administracions públiques a través d’Internet

El DNI digital s’expedeix el mateix dia en què el ciutadà el sol·licita | SANTI ROMERO
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La Generalitat té previst invertir 
més de 20 milions d’euros durant 
el 2008 a Montcada. La proposta 
incorpora una partida de 9,3 milions 
d’euros per a les obres de millora de 
la cruïlla entre les carreteres N-150 
i la C-17 a l’alçada de Can Sant 
Joan. Aquesta actuació consisteix a 
construir una rotonda al nivell de 
l’encreuament actual de les dues 
vies per permetre la circulació del 
trànsit urbà de Montcada, mentre 
que el tronc central de la C-17 s’ai-
xecarà en un tram de 1.100 metres 
per donar continuïtat als vehicles 
de pas.  Els treballs formen part del 
projecte global de soterrament de la 
C-17 al seu pas per Montcada.

Mas Duran. Un total de 7 milions 
d’euros es destinaran a projectes a 
Mas Duran. D’aquests, 2 seran per 
a la promoció de 42 habitatges de 
lloguer per a joves que l’Institut Ca-
talà del Sòl (Incasòl) està aixecant a 
la zona i altres 3,5 milions sufraga-
ran la construcció d’una altra pro-

moció de l’Incasòl de 92 pisos, en 
règim de lloguer general. 
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), 
s’ha felicitat per la incorporació 
d’aquestes partides però considera 
que arriben amb retard: “Als pisos 
protegits de l’Impsòl ja hi viuen 
veïns però pel que fa als de l’In-
casòl, tot just s’està començant a 

construir la primera promoció”.
Els pressupostos contemplen una 
partida d’1,5 milions per a la cons-
trucció de la nova escola d’infantil 
i primària a Mas Duran, que  està 
previst que funcioni el curs vinent, 
i una altra, de 3,4 milions d’euros, 
per al reforç del ferm de la C-17 en-
tre Montcada i Parets.

El pla inclou 9 milions per continuar 
amb el soterrament de la C-17 

Silvia Díaz | Redacció

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2008

Gran part de les inversions es destina a habitatges protegits i a la nova escola de Mas Duran

L’Ofi cina Local d’Habitatge, al Meeting Point

Una delegació muni-
cipal encapçalada per 
l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), ha partici-
pat a l’onzena edició del 
Saló Barcelona Meeting 
Point, mostrant els pro-
jectes de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge en un es-
tand de la Federació de 
Municipis. Arrizabalaga 
va assistir a la inauguració ofi cial, 
el 7 de novembre, on va coincidir 
amb la ministra d’Habitatge, Carme 
Chacón –a la imatge amb l’alcalde. 

La regidora d’Habitatge, Eva Gonza-
lo (PSC), va oferir una conferència 
el dia 6 sobre les polítiques munici-
pals d’habitatge social | SD

promoció de l’habitatge protegit

PREMSA AJUNTAMENT
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Els ajuntaments de Montcada, 
Ripollet, Cerdanyola i Barberà, 
als que donarà servei l’hospital 
Ernest Lluch que es construirà 
als terrenys de l’antiga fàbrica 
Redosa, avançaran 120.000 euros 
per sufragar el concurs d’idees per 
a la construcció de l’equipament. 
Així ho van acordar els alcaldes 
de les poblacions implicades en 
una reunió amb la consellera de 
Salut, Marina Geli, que va tenir 
lloc el 7 de novembre. Geli va 
avançar que l’hospital obrirà al 
2011– un any més tard del pre-
vist– i va confi rmar que abans de 
fi nal d’any presentarà el pla funci-
onal del centre.

Preocupació política. Geli va co-
municar als alcaldes que el con-
curs d’idees haurà d’estar llest en 
el mateix moment en què acabi 
la modifi cació urbanística dels 
terrenys, que ha de permetre la 
ubicació del centre sanitari. A la 
reunió, els edils van manifestar 

a la consellera la seva preocupa-
ció davant el retard que s’està 
produint en l’encàrrec d’aquest 
projecte, ja que el compromís de 
la Generalitat era simultanejar-
lo amb el procés de modifi cació 
urbanística de la zona. L’alcalde 
de Montcada i Reixac, César Ar-
rizabalaga (PSC), ha manifestat 
que aquest equipament “és molt 
necessari per millorar de les 
instal·lacions sanitàries de la co-
marca, que s’han anat quedant 

obsoletes amb el pas del temps 
a causa de l’important creixe-
ment demogràfi c de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona”. Geli 
va dir als alcaldes que, tot i les 
difi cultats amb què Salut s’ha tro-
bat en el procés, “s’han complert 
tots els compromisos que havia 
assolit el Departament i ja s’ha 
realitzat el pla funcional de 
l’hospital que, fi nalment, s’ha 
redimensionat per atendre una 
població de 200.000 habitants”. 

Geli afi rma que el centre sanitari 
es posarà en marxa l’any 2011

Silvia Díaz | Redacció

HOSPITAL ERNEST LLUCH

Els ajuntaments benefi ciaris avançaran els diners per poder convocar el concurs d’idees

Marina Geli, amb els alcaldes, als terrenys de Redosa a l’octubre del 2006 | ARXIU/SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

> ICV nomena Ramon Contijoch nou president 
Els militants i simpatitzants 
d’ICV van nomenar Ramon 
Contijoch nou president local el 
8 de novembre –a l’esquerra de 
la imatge, amb altres membres 
del partit. El 61% dels adherits 
va participar a la votació i Con-
tijoch va ser escollit per unani-
mitat. El dia 19, a les 19h, ICV organitzarà una assemblea informativa 
al seu local, oberta a tothom, per explicar el procés d’elecció del nou 
responsable i la constitució de la nova comissió política d’ICV local | SD

 SANTI ROMERO

> L’alcalde, a l’elecció del president de la FEMP
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), va assistir a la novena assemblea de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a Madrid,  
els dies 9, 10 i 11 de novembre. Durant la celebració es va elegir la nova 
junta de la FEMP per als propers quatre anys, que presidirà l’alcalde de 
Getafe, Pedro Castro (PSOE). Arrizabalaga ha manifestat que un dels 
objectius que s’ha de plantejar la FEMP és que els governs centrals 
i autonòmics no donin més competències als ajuntaments si això no 
venen acompanyats d’un augment dels recursos econòmics | SD

> Xerrada sobre les directives de l’aigua
Projecte Rius va oferir el 7 de 
novembre una xerrada a la 
Casa de les Aigües –a la imat-
ge– sobre la Directiva Marc de 
l’Aigua, la normativa europea 
que dóna uns paràmetres d’ac-
tuació comuns sobre la gestió 
de l’aigua, per aconseguir un 
bon estat dels rius l’any 2015. 
L’Agencia Catalana de l’Aigua està desenvolupant un procés par-
ticipatiu per implicar els veïns en la recuperació dels rius, que a 
Montcada es farà al febrer del 2008 | NS

 NÚRIA SÁNCHEZ
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Des de la posada en marxa de la 
Xarxa de Dinamització de Par-
ticipació Ciutadana, els centres 
cívics del municipi han anat am-
pliant progressivament la seva 
oferta lúdica i cultural per a tota 
mena de públics. El fet que els 
equipaments disposin de dinamit-
zadors propis permet coordinar 
els cursos i tallers que s’oferten 
en cada espai, millorar la gestió 
interna i donar una millor aten-
ció als usuaris. La majoria de les 
activitats que s’hi fan són quatri-
mestrals, encara que també n’hi 
ha que duren tota la temporada, 
des del mes de setembre i fi ns al 
juny. En total s’hi fan prop d’un 
centenar al llarg de l’any organit-
zades, bé per la pròpia Xarxa, o 
per les entitats que tenen espais 
als diferents equipaments.

Punts de trobada. Els centres cí-
vics són avui dia un dels princi-
pals punts de trobada als barris. 
El de La Ribera és un dels més 
recents i està ben equipat, el que 
permet gaudir als usuaris d’una 
oferta variada que inclou cursos 
i tallers de batukada, cuina, an-
glès, maquillatge de terror, edició 
de vídeo i àudio, reggaeton, dansa 

fl amenca, balls de saló, guitarra, 
expressió plàstica… Des dels 
centres cívics també es fan acti-
vitats per potenciar tant la cultu-
ra autòctona –festes tradicionals 
com el Nadal, la Castanyada, el 
Carnaval– com activitats amb 
caràcter intercultural i promoto-
res del civisme. Aquest precisa-
ment és un dels trets diferencials 
,especialment de l’equipament 
de la Ribera. 
A prop d’aquest centre cívic hi ha 
el Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina on es fan durant tot l’any 
tallers de pintura a l’oli, teatre, 
cant coral i rondalla, balls de saló,  
sardanes, Internet i punt de coixí, 
entre d’altres. Una vegada al mes 
s’organitzen excursions.  
A Terra Nostra, les activitats de 
la Xarxa de Dinamització dispo-
sen de dos espais: un és el Casi-
no, on es fan classes de batuka 
i de dansa del ventre, i l’altre el 
Centre Cívic l’Alzina que acull 
tallers de manualitats coordinats 
pel Grup de Dones del barri.
L’oferta cultural del Centre Cívic 
Can Cuiàs també és ben àmplia 
ja que l’espai permet acollir expo-
sicions i representacions teatrals, 
a banda dels cursos i tallers que 
es fan per a tots els públics.

>Societat

XARXA DE DINAMITZACIÓ

Creix l’oferta lúdica
i cultural  als centres 
cívics del municipi
El llistat de cursos i tallers es pot consultar a ‘montcada.cat’

Dia Internacional contra la 
violència vers les Dones 
a Montcada. PÀG. 16

Presentació del nou 
Concurs d’Aparadors 
de Nadal. PÀG. 17

Pilar Abián | Redacció

Un grup de nens i nenes de la Ribera participa en un taller de maquillatge de terror al Centre Cívic del barri | FOTOS: SANTI ROMERO

A Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, els usuaris poden fer moltes activitats. El ball combina l’exercici amb el plaer de gaudir de la música

Classes de dansa per a adolescents al Centre Cívic Can Cuiàs Alumnes del curs de punta de coixí que es fa a la Casa de la Vila

Curs de manualitats al Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra



16 2a quinzena | Novembre 2007Societat

VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Montcada commemora el Dia Mundial 
amb teatre, un manifest i xerrades
El grup El Rinconcillo representarà cinc monòlegs amb drames de víctimes de la violència

El montcadenc Jaume Aregall, 
conegut per la seva relació amb 
diverses entitats de Montcada 
com l’lAbi, El Cercle Cultural i 
l’Agrupació de Pessebristes, serà 
l’encarregat de llegir el manifest 
contra la violència de gènere el 
23 de novembre, davant de la 
Casa de la Vila (19h). L’acte l’or-
ganitza el Consell Municipal de 
Dones i servirà per inaugurar el 
programa d’activitats commemo-
ratiu del Dia Internacional con-
tra la Violència vers les Dones, 
que se celebra arreu del món el 
25 de novembre. 
El dia 24, el grup El Rinconcillo 
representarà l’obra teatral Histo-
rias al Centre Cívic Can Cuiàs, a 
les 19.30h. El muntatge planteja 
el drama de cinc dones víctimes 
de violència o repressió. Els actes 
clouran 26 de novembre amb una 
xerrada-taller sobre la prevenció 
de les violències de gènere, que 
organitza el Grup de Dones de 
Terra Nostra al Gran Casino del 
barri (18h).

Silvia Díaz | Redacció

L’any passat una obra teatral de carrer denunciava els maltractaments | ARXIU/PILAR ABIÁN

Consells per 
a la detecció 
precoç del 
càncer de mama

Una vintena de persones va assis-
tir el 7 de novembre a la xerrada 
sobre el càncer de mama, a la Casa 
de la Vila, organitzada per la Jun-
ta local de l’Associació Espanyola 
contra el càncer. L’oncòloga Sònia 
Servitjà, de l’hospital del Mar, va 
parlar sobre sobre la prevenció i 
detecció del càncer de mama, així 
com de les possibles mesures que 
es poden prendre al respecte. Una 
autoexploració continuada i les 
mamografi es anuals són alguns 
dels passos a seguir per detectar a 
temps una malaltia com aquesta, 
que una de cada 10 dones desen-
volupa al llarg de la seva vida. 

Núria Sánchez | Montcada

Actes a tots 
els barris amb 
motiu del Dia 
de la Sida 

Laura Grau | Redacció

L’Ajuntament i les entitats orga-
nitzen un any més activitats amb 
motiu del Dia Mundial de la Sida 
2007. Del 26 de novembre al 7 de 
desembre, el Centre Cívic Can 
Cuiàs acollirà una exposició de 
pintures sobre la malaltia. L’equi-
pament organitza una nova edició 
del torneig de futbol 3x3 solidari, 
que es farà l’1 de desembre a la 
pista esportiva del barri, a les 18h.  
El dia 1, el Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina projectarà la pel-
lícula Todo sobre mi madre (17h). 

Acte central. La plaça de l’Església 
acollirà el dia 30, a les 18.30h, la 
presentació de l’exposició “Treu-li 
suc a la sexualitat”, que es podrà 
veure a Can Tauler del 4 al 21 de 
desembre i, a les 19h, la realització 
un nou tapís elaborat per entitats 
locals en record de les víctimes de 
la Sida a Montcada. També el dia 
30 l’Espai Jove Can Tauler farà un 
taller de danses africanes i sexuali-
tat segura (18h) i al Gran Casino 
de Terra Nostra es projectarà la 
pel·lícula Los amigos de Peter i es 
farà un bingo solidari (20h). Moment de la xerrada | NÚRIA SÁNCHEZ

iniciativa ciutadana

La Xarxa Veïnal dóna suport en situacions difícils

Les dones que es troben soles 
davant alguns problemes o en un 
moment difícil tenen un punt de 
suport en la Xarxa Veïnal Solidària, 
una iniciativa de caire ciutadà que 
es va crear a fi nal de l’any passat. 
La Xarxa recupera la tradició veï-
nal d’escoltar-se els uns als atres 
i dóna suport a les persones amb 
difi cultats des d’un punt de vista 

d’amistat. Un grup de voluntàries 
s’encarrega d’organitzar sessions 
d’ajuda i estones de conversa, 
a més d’acompanyar dones en 
processos judicials, entre d’altres 
situacions. Per contactar amb la 
Xarxa, es pot trucar al telèfon 935 
651 122 o acostar-se a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona, situada a la 
Casa de la Vila  l SD
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en 2 minuts...

La Regidoria de Comerç i Turis-
me vol potenciar la campanya de 
Nadal i ha augmentat la dotació 
dels premis locals del Concurs 
d’Aparadors. Amb aquest ob-
jectiu invertirà 12.000 euros en 
la Fira de Santa Llúcia i ha in-
crementat els recursos en la il-
luminació nadalenca. Així ho va 
explicar el regidor de Comerç i 
Turisme, Joan Carles Paredes 
(CiU), en l’acte de presentació 
de la 38a edició del Concurs 
d’Aparadors de Nadal de la 
Cambra de Comerç i Indústria 
de Sabadell, celebrat a la Casa 
de les Aigües el 8 de novembre. 
Carles Marlés, de la Cambra, va 

destacar la implicació de l’Ajunta-
ment i la importància que admi-
nistració i professionals treballin 
plegats per millorar el comerç. El 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), va subrat-
llar l’aposta ferma que el Con-
sistori fa pel comerç en aquesta 
campanya de Nadal.

Bases del concurs. L’edició d’en-
guany del Concurs d’Aparadors 
de Nadal ja està en marxa i els 
comerciants interessats poden 
presentar la seva sol·licitud al 
Servei de Promoció Econòmica, 
a la Casa de la Vila o a la seu de 
les associacions de comerciants. 
Els aparadors hauran d’estar 

guarnits el dia 1 de desembre i 
la condició és que es faci amb 
materials propis de cada establi-
ment. El primer premi general, 
que atorga directament la Cam-
bra, té un import de 1.000 euros. 
Respecte als guardons locals, el 
primer està valorat en 600 euros; 
el segon, en 450 i el tercer, en 
300. “Montcada és el municipi 
amb major dotació econòmica 
en aquests premis, després de 
Sabadell”, va afi rmar Paredes. 
D’altra banda, la Regidoria de 
Comerç ha muntat una exposi-
ció itinerant amb imatges d’ante-
riors edicions del certamen, que 
farà un recorregut per diferents 
barris del municipi. 

L’Ajuntament augmenta els recursos 
de la campanya comercial de Nadal
Els premis locals del Concurs d’Aparadors incrementen la dotació per atraure més professionals

D’esquerra a dreta, Paredes, Maresma i Marlés en el torn de parlaments de la presentació del Concurs d’Aparadors a la Casa de les Aigües | SILVIA DÍAZ

COMERÇ

> Curs d’àrab i català per a infants
L’Ajuntament i l’associació Taarof Bi Salam estan desenvolupant el 
projecte “Mantenir la Llengua Materna, conservar la Identitat, adquirir 
la nova llengua i ampliar la identitat”, per afavorir l’aprenentatge de la 
llengua d’origen i la d’acollida dels alumnes nouvinguts de primària. 
El Consistori ha atorgat a l’associació 8.360 euros per la realització del 
projecte, que serà vigent fi ns al juliol del 2008. El curs es durà a terme 
al Centre Cívic La Ribera, on s’imparteixen les classes, estructurades en 
dos nivells, un per a nens i nenes de 6 a 9 anys i un altre per als d’edats 
compreses entre els 9 i els 12 anys. “Amb aquest projecte estem se-
guint el protocol marcat al Pla per a la Llengua i la Cohesió Social del 
Departament d’Educació de la Generalitat, amb l’objectiu d’aprofi tar 
pedagògicament la diversitat lingüística present a les aules montca-
denques”, ha dit el regidor d’Integració, Solidaritat i Cooperació, Carles 
Guijarro (PSC) | NS

> Torna el Bus de les professions
El Bus de la profes-
sions, del Departa-
ment d’Educació de 
la Generalitat, visita-
rà Montcada del 20 
al 22 de novembre i 
s’instal·larà a la pla-
ça Joanot Martorell, 
darrera de l’Ajunta-
ment. L’objectiu de 
la iniciativa és do-
nar a conèixer als estudiants del municipi tota la informació i orientació 
sobre les possibilitats que els ofereix el sistema educatiu actual, espe-
cialment per a aquells que volen dedicar-se a la formació professional 
i fer cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Els estudiants, 
bàsicament de tercer i quart d’ESO, faran visites guiades, mentre que 
de 18 a 19h, el bus obrirà per al públic en general | SD

> Novetats en les reunions de la CNEE
A partir de l’any vinent les reunions que la comissió de necessitats 
educatives especials (CNEE) convoca amb les famílies comptaran 
amb el suport d’una psicòloga que s’encarregarà de dinamitzar grups 
d’autoajuda entre els pares i les mares amb l’objectiu de realitzar un 
intercanvi d’experiències, aclarir possibles dubtes i expressar emocions 
que difícilment es podrien mostrar en un altre context. Per facilitar 
l’assistència a les trobades, la CNEE oferirà servei de canguratge. Les 
pròximes tres reunions amb les famílies tindran lloc el 16 de gener, el 
5 de març i el 7 de maig de 2008, al CEIP El Reixac, a les 19h. D’altra 
banda, la pròxima reunió de tots els integrants de la CNEE tindrà lloc 
el 3 de desembre, a les 15.15h, a la Casa de la Vila | SD

GENCAT.NET
Silvia Díaz | Can Sant Joan
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AUSABE

> Gent que es mou

Els avantatges de la bici elèctrica

Fer servir la bicicleta elèctrica pot 
comportar molts avantatges. Aquest 
és el missatge de l’Associació 
d’Usuaris i Afi cionats de la bicicleta 
elèctrica (AUSABE), un grup for-
mat per afi cionats a la bici de Mon-
tcada i d’altres municipis del vol-
tant. A través d’Internet, a l’adreça 
www.ausabe.org, els integrants de 
l’entitat organitzen activitats con-
juntes i recullen opinions, expe-
riències i reivindicacions respecte 
al foment de l’ús de la bicicleta 
elèctrica. En aquest sentit, a mitjan 
octubre, quatre socis d’AUSABE 
van participar al primer Eco-Rally 
de Formentera, una iniciativa que 
pretén promoure l’ús dels vehicles 
que no contaminen.

Benefi cis. L’entitat diu que les bici-
cletes elèctriques són un mitjà de 
transport econòmic i lleuger que 
contamina molt poc i, a més, per-
met fer exercici físic, amb el peda-
leig. Actualment, aquests vehicles 

s’assemblen molt a la bici tradicio-
nal i els motors i les bateries cada 
vegada són més petits. Aquest mit-
jà consumeix 20 cèntims per cada 
100 quilòmetres i permet fer reco-
rreguts relativament llargs –entre 5 
i 10 quilòmetres–, amb un esforç 
moderat. 
Per donar difusió de les seves ac-
tivitats, el 22 de setembre, amb 

motiu de la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, l’entitat va 
muntar un estand al carrer Major, 
coincidint amb els actes organit-
zats per l’Ajuntament per celebrar 
l’efemèride.

Una de les integrants d’AUSABE –al centre, de negre– a l’Eco-Rally de Formentera  | AUSABE

  més informació
   www.ausabe.org 
    Telèfon: 936 325 989

 Silvia Díaz | Redacció

L’entitat ha creat un fòrum de debat i d’opinió a Internet, a través del qual s’organitzen activitats
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>Agenda Actes contra la 
violència vers 
les dones
Del 23 al 25 de novembre 
El Consell Municipal de Dones i 
diverses entitats organitzen un se-
guit d’activitats per commemorar 
l’efemèride. La lectura d’un ma-
nifest, un taller sobre prevenció 
de la violència i un muntatge 
teatral centren el programa.

TEATRE FAMILIAR

LA GRAN IDEA 
DE LA TORTUGA
de la Cia. Animamundi 
25 de novembre, a les 12h 

16 l divendres
Hora del conte. Contes a lo bèstia, a 
càrrec de Carlos Alcoberro. Hora: 18h.
Lloc: Biblioteca de Montcada Centre 
(Montiu,12).

17 l dissabte
Visita. Al Museu de Xocolata de Barce-
lona. Hora: 14h. Organitza: Xarxa de Di-
namització Sociocultural.

Cinema. Mataharis, d’Íciar Bollaín. 
Hora: 19 i 22h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 4 euros.

Concert. Del grup Aliança Rebel. Hora: 
20h. Lloc: Pub Boulevard. Preu: 3 
euros. 

Concert. De música i poesia amb el  
grup Con-versos. Hora: 22h. Lloc: Abi 
(Colon, 5). Preu: 5 euros.

18 l diumenge
Visita. A la Casa de la Ciutat de Barcelo-
na. Hora: 11h. Lloc: Ciutat, 1. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.   

Concert. Horacio Fumero Trio homenat-
ja Tete Montoliu. Hora: 19h. Lloc: Audi-
tori. Preu: 6 euros.

Monòlegs. Amb Miguel Ángel Marín. 
Hora: 20h. Lloc: Pub Boulevard. Preu: 
7.50 euros (amb consumició).

19 l dilluns
Mercat d’art. S’obren les inscripcions 
fi ns al 29 de novembre, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h i de 17 a 20h, i els 
dissabtes, de 10 a 13h. Lloc: Casa de la 
Vila. Organitza: Regidoria de Cultura.

Presentació. Catalunya sota Espanya. 
L’opressió nacional en democràcia, 
d’Alfons López Tena. Hora: 20h. Lloc: 
Abi. Organitzen: El Cercle Cultural i la 
CAL.

20l dimarts
Club de lectura. Sobre Cien años de so-
ledad, de Gabriel García Márquez, mo-
derat per Fanny Arambilet. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

21 l dimecres
Xerrada. Sobre primers auxilis en 
l’esport, a càrrec de la metgessa Car-
men García Villanueva. Hora: 20h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: IME.

Xerrada. “Pèrdues i canvis a l’entorn fa-
miiar”. Lloc: Sala Polivalent del col·legi 
La Salle. Hora: 20h

22 l dijous
Cinema. El jardí del diable, dins del ci-
cle Clàssics del Western. Hora: 17.30h. 
Lloc: Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina. 

Xerrada. Sobre la nova reforma del rè-
gim d’autònom. Hora: 21h. Lloc: Casa 
de la Vila. Organitza: Montcada Centre 
Comerç.

23 l divendres
Activitat per joves. Tardes d’escalada. 
Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 
Organitza: Regidoria d’Infància i Joven-
tut.

Manifest. Lectura del manifest contra 
la Violència vers les dones, a càrrec de 
Jaume Aregall. Hora: 19h. Lloc: Casa de 
la Vila. Organitza: Consell Municipal de 
Dones.

Taller. Edició de fotografi es i vídeos. 
Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Organització: Afotmir.

24 l dissabte
Visita. Al barri de Montsió. Hora: 11h. 
Lloc: cantonada entre el carrer Fontane-
lla i Plaça Catalunya. Organitza: Funda-
ció Cultural.

Teatre. Historias, a càrrec del grup El Rin-
concillo, emmarcat dins el Dia Internacio-
nal contra la Violència vers les dones. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic de Can Cuiàs. 
Organitza: Grup de Dones de Can Cuiàs.

Teatre. El Chou, de la Companyia Pot 
de Plom Teatre, amb Xavi Castillo. Hora: 
22h. Lloc: Auditori. Preu: 6 euros.

25 l diumenge
Teatre familiar. La gran idea de la tortu-
ga, de la Cia. Animamundi. Hora: 12h. 
Lloc: Auditori. Preu: 3.50 euros.

Monòlegs. Amb Miguel Angel Marín. 
Hora: 20h. Lloc: Boulevard Cafè. Preu: 
7.50 euros (amb consumició).

26 l dilluns
Exposició. De pintures sobre la Sida, a 
càrrec de les alumnes del curs de pin-
tura del Grup de Dones de Can Cuiàs.  
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Xerrada-taller. Sobre la prevenció de 
la violència vers les dones. Hora: 18h. 
Lloc: Gran Casino de Terra Nostra. Or-
ganitza: Xarxa de Dinamització Social i 
Grup de Dones de Terra Nostra.

29 l dijous
Cinema. Tambors llunyans, dins del cicle 
Clàssics del Western. Hora: 17.30h. Lloc: 
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina.

Hora del Conte. Contes per a imaginau-
tes, a càrrec de Marta Esmarats. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan 
(Turó, 45).

30 l divendres
Actes Dia de la Sida. Danses Africanes i 
sexualitat segura. Hora: 18h. Lloc: Can 
Tauler. Presentació de l’exposició “Treu-
li suc a la sexualitat”. Hora: 18.30h. Lloc: 
carrer Major. Projecció de Los amigos de 
Peter. Hora: 20h. Lloc: Gran Casino de 
Terra Nostra.

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219

527 1 2913

E.Relat V.Nieto V.Nieto

Guix E. Relat E. RelatDuran J.Vila  PardoRivas

PardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

Farmàciesnovembre

TEATRE 

 EL CHOU
de la Cia. Pot de Plom
24 de novembre, a les 22h

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 propostes
per dissenyar l’espai 
resultant de soterrar la 
línia de Portbou 

Fins al 5 de desembre

més informació: www.montcada.cat

24

26 28 30

CINEMA

MATAHARIS
d’Íciar Bollaín
17 de novembre, a les 19 i 22h 

www.montcada.cat
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>La bústia del lector >Editorial
Pla ambiciós
El Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) per a l’actual mandat 
inclou al voltant de 250 ac-
tuacions que el govern s’ha 
compromès a dur a terme en 
els propers quatre anys. És un 
Pla ambiciós que requereix 
comptar amb importants re-
cursos econòmics. El govern 
parla de gestionar 200 mili-
ons en aquest període, dels 
quals entre 40 i 60 es desti-
naran a inversions. L’aposta 
no deixa de ser agosarada si 
tenim en compte que la co-
juntura econòmica parla d’un 
període de rescessió, marcat 
especialment per una frenada 
en el sector immobiliari i també 
per la crisi de la indústria tradi-
cional davant la competència 
de mercats com el xinès o 
la deslocalització d’empreses 
a la recerca de països on els 
sous i els impostos són més 
baixos. 
El compromís adquirit pel go-
vern de coalició (PSC-CiU) es 
plasma en un document que 
es farà arribar a les entitats i 
a la ciutadania en general a 
través del web montcada.cat. 
No hi haurà, per tant, excuses 
per no fer els deures. De fet, 
els mateixos polítics reconei-
xen que el Pla pretén ser una 
eina de treball i també una 
eina de control, tant per a la 
ciutadania com per als grups 
que formen part de l’oposició. 
És important que els veïns el 
puguin llegir per saber quines 
són les prioritats que s’han es-
tablert i també perquè opinin 
al respecte. Després de tot, 
un dels principals compromi-
sos expressats al PAM és el 
de potenciar els mecanismes 
de participació i fer que la ciu-
tadania pugui prendre part en 
la presa de decisions. 

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Silvia Díaz, Laura Grau, Rafa Jiménez, César Sánchez i Núria Sánchez. Fotografi a: Santi Romero. Assessorament lingüístic: Servei Local de 
Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 410. Disseny: Martí Riba. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: C. GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan 
José Perona. Consell d’Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta Gómez, Cosme Oriol i Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: laveu@montcada.org. Webs: www.montcada.cat i www.montcadaradio.com 
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Seguridad vial

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Passo sovint pel carrer Elionor i en determinats moments em trobo in-
segur, ja que alguns cotxes passen massa ràpid i la vorera és massa es-
treta. Crec que l’Ajuntament s’hauria de plantejar posar bandes o altres 
sistemes per regular la velocitat. Està previst fer-ho? R.B. | Montcada
La Policia Local és conscient que hi ha ciutadans que circulen a una 
velocitat excessiva per les característiques de determinats vials, però 
també és cert que la sensació de velocitat s’incrementa quan més es-
treta és la via per on se circula, com és el cas del carrer Elionor, que 
té unes voreres escases però amb les mesures mínimes necessàries 
per poder transitar els vianants. Entenem que no es  fa necessària la 
col·locació d’elements limitadors de velocitat ja que, a més, suposen un 
obstacle i causen sorolls, motiu pel qual la seva instal·lació s’ha de fer en 
casos d’extrema necessitat | 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
La cimentera Lafarge ha demanat au-
torització a la Generalitat per incine-
rar residus. Des de l’AV de Can Sant 
Joan hem presentat al·legacions a 
aquest projecte. L’esmentada auto-
rització inclou diversos tipus de re-
sidus com les farines càrniques o el 
marro de cafè, entre d’altres, però ja 
reconeix que les noves instal·lacions 
aniran destinades principalment a la 
incineració de milers de tones anuals 
de fangs de depuradora.   
La incineració d’aquests residus 
provocarà l’emissió a l’atmosfera de 
substàncies reconegudes d’alta toxi-
citat i cancerígenes. La pretesa acti-
vitat tindrà, doncs, un efecte additiu 
a la ja negativa condició ambiental 
de Montcada, que hem de recordar, 
va ser declarada zona de protecció 
especial atmosfèrica, en constatar-se 
que els nivells d’alguns contaminats 
superaven els llindars de seguretat 
per a la població.
El passat 10 d’octubre, els veïns và-
rem posar damunt la taula de l’alcal-
de un ampli dossier on s’adverteix de 
les negatives repercussions per a la 
salut que aquesta activitat provoca-
rà. També li vam demanar que, com 
a part vinculant del procés adminis-
tratiu en tot allò de la seva compe-
tència, no permetés aquesta activi-
tat. Ara, però, els veïns ens sentim 
desemparats pel nostre Consistori 
perquè, un mes després, encara no 
hem rebut cap resposta. Només hem 
pogut escoltar al sr. alcalde en de-
claracions a Montcada Ràdio dema-
nant-nos prudència i dient que “això 
de cremar residus no pot ser tant 
dolent”. Però la veritat és que el ter-
mini perquè l’Ajuntament presenti 
al·legacions ja ha expirat, en canvi, 
els veïns de Sant Feliu de Llobregat 
no han tingut el mateix tracte. El seu 
Consistori, després d’un dilatat pro-
cés de debat amb la ciutadania, ha 

aprovat una moció plenària decre-
tant una moratòria a la incineració.
No estem fent cap campanya contra 
l’alcalde, sabem que aquesta acti-
vitat ve promoguda des de la Gene-
ralitat, només li demanem que ens 
escolti i faci el que pugui des de les 
seves competències però, pel que 
sembla, les nostres demandes són 
veritats incòmodes per al Consistori.  
Per saber més visiteu: http://miraire-
net.blogspot.com.

AV Can Sant Joan
Can Sant Joan 

Acceso a Can Pomada
Hace cuatro años, que vivimos en 
Can Pomada, una pequeñita urbani-
zación que pertenece a Montcada, 
pero a la que nuestro Ayuntamiento 
tiene olvidada. Todos los vecinos pa-
gamos la contribución y el impuesto 
de circulación, y aun así, hasta que 
no se llegue a un acuerdo para urba-
nizar, tenemos el camino hecho una 
pena. Hasta tal punto que, reciente-
mente, me he visto en la obligación 
de necesitar el servicio de taxi y he 
tenido problemas para que me ven-
gan a buscar ya que, según ellos, no 
tienen la obligación de ir a un sitio en 
el que el camino está sin asfaltar.
Entiendo a los taxistas, porque han 
de mirar por su medio de trabajo y, tal 
y como está el camino, es perjudicial 
para los coches. Supongo que Urba-
nismo debería tomar medidas y asfal-
tarlo hasta que se urbanice que, al 
paso que van, pueden pasar muchos 
años. Aquí vive mucha gente mayor 
que no dispone de vehículo y necesi-
ta el servicio público o tiene que  ir 
andando hasta el centro y, depende 
de la hora –como tampoco tenemos 
luz– pues hacemos el camino a os-
curas y ya nos hemos llevado varios 
sustos. Espero que se acuerden de 
los vecinos de Can Pomada y que ar-
reglen el camino. Por favor, que un 

poquito de alquitrán, cuesta menos 
que hacer un parque.

Carmen Barrientos
Can Pomada

Una història real
És una història real, d’una noia jove 
resident a Mas Rampinyo que té 
una limitació visual important i que 
s’acompanya de la seva gossa per po-
der transitar i desplaçar-se cada dia 
de casa al lloc de treball, a Barcelona. 
Donades les obres a la plaça Espanya 
i la provisionalitat i fragilitat dels pas-
sos de vianants per creuar la C-17, ne-
cessita l’ajut d’un voluntari per tal de 
sortejar tots els entrebancs que hi ha 
des de la parada del bus fi ns a casa. 
L’afegitó del tema és que si abans per 
l’horari (hores punta) podia agafar el 
bus cada quart d’hora, actualment, 
en suprimir-se el pas pel barri del ser-
vei de Caldes, ha d’esperar-se com a 
mínim mitja hora o més o buscar-se 
la vida (prou complicada) amb altres 
alternatives tan fàcils, puntuals i re-
comanables, avui dia, com el nostrat 
servei de Renfe (línia de Puigcerdà) 
amb un horari esplèndid. És llastimós 
que en unes obres de llarga durada es 
deixi un veïnat que ja suporta un dè-
fi cit de transport important, comparat 
amb altres barris, sense més alterna-
tiva que resignar-se a estar dos anys o 
més amb un 50% del servei normal 
(per no dir anormal) i limitat de bus. I 
tot això suportant el recàrrec metropo-
lità del transport com si fóssim ciuta-
dans normals de la nostra benvolguda 
metròpoli barcelonina.

Judith Recasens
 Montcada

Web municipal
Tengo unos vecinos recién llegados 
desde Hispanoamérica y, como es 
normal, debido a las diferencias cul-
turales, surgieron algunos problemas 
de convivencia. Por suerte son muy 

educados y cuando les expliqué que 
había horarios de descanso y que 
todo estaba regulado en las ordenan-
zas municipales, me contestaron que, 
por favor, les consiguiera un ejemplar. 
Mi sorpresa ha sido mayúscula cuando 
me ha sido imposible conseguir una 
copia en castellano de las mismas. La 
página web del Ayuntamiento puedes 
ponerla casi en su totalidad en caste-
llano, pero es una farsa, cuando llegas 
al fi nal del enlace aparece el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Barcelona y 
sólo está en catalán. ¿Cómo vamos a 
conseguir integrar a los nuevos vecinos 
si de entrada les ponemos problemas? 
Esta gente aún no sabe hablar catalán, 
tiene interés en aprenderlo pero todos 
sabemos que hasta dentro de un año, 
como mínimo, no podrán defenderse 
en este idioma y que pasará otro hasta 
que puedan entenderlo perfectamente.
Pero ya será tarde, se habrán acostum-
brado a hacer aquí lo que hacían en su 
país. Creo que el Ayuntamiento es de 
todos, con independencia del la lengua 
o de la cultura de cada uno y, como 
mínimo, todo debería estar en catalán, 
castellano y, a mi parecer, también en 
inglés. Entren en una página de un ay-
untamiento vasco y, salvo contadas ex-
cepciones, todo está en vasco/euskera 
y en castellano. Gracias. 

J.A.
 Montcada

Fe d’errates
L’impost que tindrà un 100% de bonifi cació 
l’any 2008 és l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, no 
el de transmissions patrimonials, com indi-
càvem en l’anterior edició. Es manté la bo-
nifi cació del 90% en les transmissions per 
causa de mort, de fi lls a pares i de pares a 
fi lls, i en els casos en què la persona que 
transmet sigui menor de 65 anys.

Nota de la redacció
A causa de l’acumulació de cartes a la sec-
ció s’està produint un endarrerariment en la 
publicació d’alguns escrits, motiu pel qual 
demanem disculpes als nostres lectors. Re-
cordem que tenen prioritat les rèpliques, les 
persones que escriuen per primer vegada i 
les qüestions d’estricta actualitat.

El proper número, el 30 de novembre

el click

Nou contenidor... però sense soterrar

Al principi del carrer Anselm Clavé, cantonada 
amb el Passatge Quiosc, a Mas Rampinyo, ja fa 
un munt de dies que hi tenim instal·lat un “conte-
nidor gegant”, on no se separa la brossa orgànica 
del plàstic ni del cartró. Potser no els hi ha arribat 
la publicitat dels contenidors soterrats? 
Actualment és ja un niu de rates i pudors. Després 
d’haver presentat fa mesos un parell d’instàncies a 
l’Ajuntament, què s’ha fet al respecte? Res de res. 
Ningú no el pot netejar? Què passaria si tothom fes el 
mateix? Deixaríem que les deixalles omplissin els car-
rers? Si us plau, prenguin les mesures pertinents, ja. 

JORDI ESCRIGAS  |  MAS RAMPINYO

laveu@montcada.org
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Propostes ambicioses i, alhora, realistes
Aquest mes de novembre hem presentat el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2007-
2011, el document que estableix les línies d’ac-
tuació per a aquest mandat i que recull propostes 
concretes i clarament defi nides encaminades a 
aconseguir una Montcada i Reixac encara millor.
Com hem fet en anteriors mandats, les propostes 
a realitzar són ambicioses i, en la mateixa línia 
dels darrers vuit anys al Govern, el rigor de la fei-
na ben feta ens fa tocar de peus a terra i plantejar 
objectius realistes i possibles.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, com 

a força majoritària al govern, tenim l’obligació de 
liderar aquest procés, que és fi del al cent per 
cent al nostre programa electoral. Es tracta d’un 
ferm compromís amb la ciutadania, accessible a 
tothom des de la web de l’Ajuntament i que enu-
mera totes les actuacions previstes per a aquests 
quatre anys. 
Com diu l’Alcalde a la seva presentació del PAM, 
“és una gran eina de treball i de control de l’acció 
del govern municipal per part de la ciutadania i 
dels grups municipals amb representació al Con-
sistori”. En total, són al voltant de 250 actuacions 

que tenim la intenció de treballar colze a colze 
amb la ciutadania; prop de 200 milions d’euros 
invertits de forma efectiva i efi caç en projectes i 
serveis per al gaudi i ús de tots els montcadencs 
i montcadenques.
El realment interessant de la proposta és jus-
tament aquest fet, que es tracta d’una propos-
ta que neix amb vocació real de ser avaluada i 
redissenyada de forma constant per afrontar els 
reptes de futur de Montcada i Reixac sota la pre-
missa d’aconseguir una ciutat agradable per al 
veïnat, cohesionada, sostenible i funcional.

PIM, “PAM”, PUM 
Després de cinc mesos de govern municipal 
PSC–CiU, el passat 12 de novembre, a les 10 
del matí, tots els ciutadans de Montcada van te-
nir l’oportunitat d’assistir a la presentació del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), el seu programa 
de govern. Durant la campanya van reconèixer 
que havien governat d’esquenes als ciutadans i 
asseguraven que això canviaria, que en aquest 
mandat els protagonistes serien els ciutadans. 
Però no hem vist als ciutadans al programa i 
tampoc els hem vist a la presentació. Segons 
CIU, van decidir formar part d’aquest govern 

després d’aconseguir del PSC un canvi de posi-
cionament sobre la zona 21 i un compromís de 
recuperar la cerveseria. Finalment no s’ha pro-
duït cap canvi per part del PSC en el tema de la 
zona 21, el de la cerveseria ni es contempla. De 
manera que el PAM pels propers quatre anys es 
el programa electoral del PSC.
Els signants ens volen fer creure que aquest 
pacte es basa en la lleialtat i la confi ança, que 
es un pacte entre dos partits polítics però que al 
darrera hi ha persones. Jo diria que és un pacte 
basat en la lleialtat i la confi ança entre César 

Arrizabalaga i Joan Maresma, els partits queden 
enrere. Així doncs, res no ha canviat, el “nou” 
Pla es una continuïtat dels anteriors, projectes 
ideats pel PSC que afecten als ciutadans, però 
sense comptar amb ells, sense escoltar les se-
ves opinions ni prioritats. 
Anuncien que a partir d’ara serà diferent i per-
metran que els veïns participin, però això ja ho 
van dir a la campanya i encara no ho hem vist.
Haurem d’esperar un any més per veure si es fa 
realitat la Participació Ciutadana.

Buenos propósitos, pero...
Esta semana hemos conocido el contenido del 
Plan de Actuación Municipal para este mandato. 
Los gobernantes de nuestra ciudad han tardado 
5 meses en ponerse de acuerdo pero por fi n te-
nemos un documento de trabajo. A pesar de que 
falta concreción en los aspectos más polémicos 
que forman parte del debate actual de nuestra 
ciudad, hay que reconocer que la fi losofía es po-
sitiva, que los propósitos son buenos, pero nos 
tememos que, como hasta ahora, no cumplan 
sus promesas. Los últimos años demuestran que 
este bipartito ha gobernado siempre de espaldas 

a los vecinos y a los barrios de la ciudad. La lim-
pieza de las calles y el estado de los barrios se ha 
deteriorado en los últimos tiempos. Dicen que recti-
fi car es de sabios y, por eso, tanto me temo que no 
sepan hacerlo. Si así sucediera, desde el Partit Po-
pular de Montcada apoyaremos todas aquellas ini-
ciativas del gobierno municipal que supongan una 
mejora para los ciudadanos, no tendremos ningún 
inconveniente en hacerlo; ahora bien, estaremos 
muy al tanto del cumplimiento que se realice de 
los compromisos anunciados. Lo que nos preocupa 
es observar como uno de los anuncios hechos con 

más énfasis sea, precisamente, aquel que la propia 
Generalitat ya ha reconocido el retraso que tendrá y 
que no podrá construirse durante la actual legislatu-
ra ya que será, como muy pronto, el año 2.011. Me 
refi ero al hospital comarcal situado en los terrenos 
de Redosa y que el actual gobierno de Montcada 
no tiene ninguna posibilidad de inaugurar. Como 
cualquier alumno, el gobierno municipal tiene bue-
nos propósitos el primer día de clase después de un 
largo período de vacaciones. Sólo hace falta que los 
propósitos estén fundados en actuaciones en tiem-
po real y no en actuaciones a medio o largo plazo.

La violència vers les dones, un problema de tots
Del 23 al 26 de novembre, Montcada participarà 
en la commemoració del Dia Internacional contra 
la violència vers les dones, mitjançant actes orga-
nitzats des del Consell Municipal de les Dones, el 
Grup de Dones de Can Cuiàs i el Grup de Dones 
de Terra Nostra. En una data com aquesta no po-
dem deixar de reconèixer la important  tasca que 
han portat a terme aquests tipus de col·lectius i 
altres agents socials a l’hora d’identifi car aquest 
greu problema i fer que s’arribi a considerar com 
el que és: un problema social, ja que no respon  
a un comportament natural, sinó que és una ac-

titud apresa mitjançant la socialització. La violèn-
cia contra les dones no és un fenomen aïllat ni 
circumstancial, sinó que constitueix un aspecte 
estructural de l’organització del sistema social ja 
que es dóna en totes les classes socials i en les 
diverses etapes de la vida. És un fet estructural de 
les societats patriarcals i és fruit de la desigualtat 
entre homes i dones i de la necessitat que tenen 
alguns homes de mantenir el poder, mantenint 
la situació de superioritat vers la dona. Aquesta 
necessitat de subordinació de les dones reque-
reix d’un mecanisme de sotmetiment, de control 

i s’exerceix a través de la violència. Així doncs, 
la violència de gènere és una construcció social 
i no una acció irracional. La forma més efi caç de 
combatre-la és el rebuig social i la millor prevenció de 
totes les formes de violència de gènere és l’educació 
en la igualtat. La violència és una conducta apresa 
i modifi cable. La socialització dels nens i les nenes 
contra aquesta problemàtica i la reeducació dels 
adults en la igualtat són camins que ajudaran a evitar 
caure en aquesta dinàmica. Les institucions i admi-
nistracions han de posar remei a aquesta malaltia, 
però eradicar-la és cosa seva, meva i teva.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

Un dia històric
El dimarts 13 de novembre de 2007 serà recor-
dat a Montcada i Reixac com un dia històric. És 
un dia d’immensa felicitat per a la nostra ciutat. 
Després de molts anys de lluita de tota la ciuta-
dania, amb el govern municipal al front, vàrem 
aprovar en la Junta de Govern Local de l’Ajunta-
ment el Conveni amb el Ministeri de Foment que 
regula i consolida el soterrament de la línia de 
rodalies, més coneguda per la línia de França, 
en tot el seu recorregut per la ciutat. 
És un dia de forta emoció, i permeteu-me que ho 
expressi en primera persona, per a qui ha dedi-

cat tota una vida al servei de la ciutat que la vist 
néixer. Néixer, a més a més, a prop d’un dels 
passos a nivell.
Acords com aquests paguen la pena per tots 
aquests anys d’esforç i dedicació de molta gent. 
Per això, en nom del grup de CiU, vull manifestar 
el nostre agraïment més sincer a tota la gent vin-
culada a la Plataforma Tracte Just Soterrament 
Total pel suport donat al govern municipal. Sen-
se l’escalf i l’empenta que ens han donat en tot 
aquest procés aquest acord, possiblement, no 
hagués estat assolit.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Cultura El Cercle portarà a 
Montcada el jutge 
Alfons L.Tena. PÀG. 25

El grup Ibercalafell 
clou les Festes Populars 
de Tardor. PÀG.  24

PREMI DE PINTURA JUAN RAMÓN MASOLIVER

L’obra de Núria Guinovart es titula ‘Per molt que em pentini, sempre tinc els mateixos embolics’ i, la fi nalista, d’Antje Lippold, porta per títol ‘Historias urbanas’

La guanyadora utilitza un ciment especial 
per crear textures i efectes sorprenents

D’esquerra a dreta, els representants de Nissan, que patrocina el concurs, les autoritats, els autors premiats i membres del jurat | FOTOS: L.GRAU

L’artista Núria Guinovart posa davant l’obra que l’ha fet guanyar el primer premi 

Antje Lippold, davant la tela fi nalista titulada ‘Historias urbanas’ 

L’artista Núria Guinovart, de 
Barcelona, ha guanyat la ca-
torzena edició del Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoliver 
amb l’obra Per molt que em 
pentini, sempre tinc els matei-
xos embolics. El veredicte es va 
fer públic  el 8 de novembre a 
l’Auditori amb la presència de 
representants del Consistori i 
del jurat. La fi nalista també ha 
estat una dona, l’alemanya Ant-
je Lippold, amb l’obra Historias 
urbanas. Aquesta és la primera 
vegada en la història del certa-
men que dues dones acaparen 
els màxims guardons. El jurat 

també va atorgar tres mencions 
a les creacions de Lluís Ivern, 
Jaime Moroldo i Agustí Roca. 
Fins al 5 de desembre l’Auditori 
acollirà les 20 obres selecciona-
des entre les 107 que s’hi van 
presentar. 
Núria Guinovart és famíliar llu-
nyana del famós pintor Josep 
M. Guinovart i va créixer en-
voltada de pintures al taller del 
seu pare, també pintor. A l’obra 
guanyadora ha utilitzat ciment 
asísmic –fl exible i alhora molt 
dur– que, combinat amb ceres 
i quitrà, li permet obtenir textu-
res aspres i fer esgrafi ats.  Gui-
novart va explicar que l’obra 

pretén posar de manifest “la 
difi cultat de les persones per 
ordenar el seu interior i ex-
pressar els seus sentiments a 
l’exterior”. Lippold, que viu a 
Barcelona des del 1994, descriu 
la seva obra “com un espai per 
a les històries urbanes, viu i 
vibrant, com la ciutat que he 
descobert”.
El portaveu del jurat, Ramón 
Casalé, destaca que l’obra de 
Guinovart rep la infl uència de 
l’informalisme de mitjan del 
segle XX, però també conté 
elements avantguardistes. De 
Lippold, remarca el ritme, el 
moviment i el cromatisme.

Laura Grau | Montcada



232a quinzena | Novembre 2007 Cultura

Els quinze alumnes del curs 
avançat de l’Escola Municipal 
de Talla i Escultura que diri-
geix Luis Barbosa a Can Sant 
Joan, van participar els dies 3 
i 4 de novembre a la Fira de 
la Fusta de Sant Hilari Sacalm 
(Girona). Aquesta és la segona 
vegada que el centre pren part 
en aquesta fi ra, que ha esdevin-
gut un referent per als artesans 
de la fusta de Catalunya. Els 
alumnes montcadens van ex-
posar algunes de les obres fetes 
al curs anterior –que ja es van 
poder veure el passat setembre 
a l’Auditori de Montcada– i van 
fer un taller d’escultura en viu, 
que es va convertir en el princi-
pal focus d’atenció per als visi-
tants de la Fira.

Treball en viu. Els alumnes van 
estar acompanyats del seu mes-
tre Luis Barbosa que, situat al 
centre del recinte, va mostrar 
el procés de creació d’una obra 
de grans dimensions des del 

començament, a partir d’un 
gran tronc de fusta. “Estem 
molt contents perquè més de 
30.000 persones han passat 
per la Fira i han pogut apre-
ciar la nostra feina”, ha dit 
Barbosa. El 26 de novembre 
l’artista rebrà el premi Josep 
Llimona d’Escultura que li ha 
concedit el Cercle Artístic Sant 
Lluch de Barcelona.

Entre el 19 i el 29 de novem-
bre estarà obert el termini per 
participar a l’XIè Mercat d’Art, 
una iniciativa que impulsa la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament amb l’objectiu de crear 
un punt de venda d’obres d’au-
tors locals a preus assequibles 
–el preu màxim per una obra és 
de 400 euros– i motivar la gent 
a regalar art amb motiu de les 
festes nadalenques. El Mercat 
d’Art tindrà lloc a la Casa de la 
Vila del 13 de desembre al 5 de 
gener.

Requisits. Els  interessats po-
den participar en les modalitats 
d’escultura, ceràmica, pintura 
i fotografi a. En les modalitats 
d’escultura i ceràmica, cada 
artista podrà exposar un mà-
xim de tres obres, en funció 
de les seves mides. Els artistes 
que no hagin participat mai al 
Mercat d’Art hauran de pre-
sentar fotografi es d’una de les 
obres a exposar en el moment 

de fer la inscripció. En pintura 
i fotografi a, cada artista podrà 
participar amb tres obres amb 
bastidor o sense emmarcar en 
una carpeta. Per apuntar-s’hi 
s’ha d’omplir una butlleta que 
estarà disponible a la Casa de 
la Vila (Domingo Fins, 15) de 
dilluns a divendres, de 9 a 14h 
i de 17 a 20 h, i els dissabtes, de 
10 a 13 h. El 3 de desembre es 
farà públic el llistat d’autors se-
leccionats. L’anterior edició va 
comptar amb la participació de 
22 artistes montcadencs. 

ESCOLA MUNICIPAL DE TALLA I ESCULTURA

Quinze alumnes participen a la Fira 
de la fusta de Sant Hilari Sacalm
Els escultors montcadencs, dirigits per Luis Barbosa, van fer un taller d’escultura en viu

Un dels alumnes de l’Escola, Joan Ruibal, treballant la fusta en viu amb altres companys | EM

S’obren les inscripcions 
per a l’onzè Mercat d’Art
Els artistes s’hi poden inscriure entre el 19 i el 29 de novembre

Obres de l’últim Mercat d’Art | SD

Laura Grau | Redacció

EXPOSICIONS

Luis Barbosa, iniciant una nova obra | EM

Laura Grau | Redacció
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FOTOGRAFIA

Pedro Caballero és el nou president 
de l’Agrupació Fotogràfi ca local
L’entitat va fer un sopar de germanor per celebrar el vintè aniversari i les fi tes assolides

Pedro Caballero ha rellevat 
Cosme Oriol en la presidència 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
El canvi coincideix amb el 20è 
aniversari de l’entitat que en-
guany ha estat nomenada Millor 
Agrupació Fotogràfi ca de l’any 
per la Confederació Espanyola 
de Fotografi a (CEF). El comiat 
d’Oriol es va fer efectiu el 2 de 
novembre en assemblea. Des-
prés es va fer un sopar per cele-
brar el premi amb tots els socis 
de l’entitat. 
Al sopar van assistir l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i la 
regidora de Cultura, Amèlia 
Morral (CiU), que li van fer 
entrega d’una litografi a de Joan 
Capella. A partir d’ara Cosme 

Oriol actuarà com a president 
honorífi c i dedicarà bona part 
del seu temps a la relació amb les 
institucions i altres entitats foto-
gràfi ques, especialment d’àmbit 

internacional. Caballero ha dit 
que el principal repte de la nova 
junta serà “augmentar la parti-
cipació dels socis en les activi-
tats mensuals”.

L’AV de Montcada Centre 
clou les festes de tardor

La representació del grup Iber-
calafell sobre els costums i for-
mes de vida dels ibers va posar 
punt i fi nal a les Festes Populars 
de Tardor. L’obra es va fer a la 
plaça de l’Església l’11 de no-
vembre com a complement del 
documental que va projectar el 
Museu Municipal per divulgar 
les troballes fetes al jaciment ibè-
ric de Les Maleses, al Pi Cande-
ler (Serralada de Marina).

Valoració. El programa, organit-
zat per l’AV de Montcada Cen-
tre, va començar el 21 d’octubre 
amb la Fira Agrícola i Ramadera, 
que va acollir una representació 
de com eren les feines del camp 
quan no hi havia maquinària, 

una exposició d’utillatge antic i 
una petita granja de bestiar. El 
28 d’octubre, en col·laboració 
amb la CAL, es va fer el Dinar 
de pagès al carrer Major, amb 
la participació de prop de 300 
comensals. A més d’aquestes ac-
tivitats al carrer, l’entitat també 
ha posat en marxa una curs de 
sardanes que es fa els dilluns, de 
19 a 20h, a l’Abi. 
El president, Antoni Trias, s’ha 
mostrat molt satisfet de la parti-
cipació del públic a les activitats i 
confi a organitzar una segona edi-
ció “encara més lluïda”. Tot i 
que això dependrà en gran mesu-
ra del suport d’altres entitats que 
vulguin sumar-se a la iniciativa. 
“Nosaltres estem il·lusionats 
per seguir treballant”, ha dit.

TRADICIONS

Pedro Caballero, a l’esquerra, amb Cosme Oriol, president honorífi c | PILAR ABIÁN

El grup Ibercalafell va recrear una cerimònia de cremació d’un cabdill iber mort | SANTI ROMERO

El grup Ibercalafell va tancar el programa amb una representació

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada

Es necessiten patges voluntaris
La Regidoria de Cultura ofereix 
als joves montcadencs l’oportuni-
tat d’acompanyar al Carter Reial 
els dies 3 i 4 de gener de 2008 i a 
Ses Majestats els Reis d’Orient el  
5 de gener de 2008. 
En concret, es necessiten 38  
persones que tinguin més de 14 
anys, 8  voluntaris per a ajudar 
al Carter Reial els dies 3 i 4 de 
gener i 30 disposats a fer tot el 

seguici de la Cavalcada de Reis 
el 5 de gener a partir de les 15h. 
Els interessats es poden inscriure 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(Av. de la Unitat, 6) i també al 
PAC (Punt d’Atenció Ciutada-
na) del Centre Cívic Can Cuiàs, 
del 19 de novembre al 5 de de-
sembre. Els inscrits que tinguin 
menys de 18 anys han de portar 
una autorització signada pels 
pares, que podran recollir al De-

partament de Cultura (Domingo 
Fins,15) en horari de dilluns a di-
vendres, de 8 a 21h,  o a l’OAC, 
o bé imprimir-la des del web de 
l’Ajuntament (www.montcada.
cat).
El 18 de desembre (19h) es farà 
una reunió a la Sala Institucional 
de la Casa de la Vila on es de-
signaràqui farà de patge reial en-
tre les persones voluntàries que 
s’hagin inscrit.

Laura Grau | Redacció
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El jove Èric Bertran, acusat de te-
rrorisme al 2004 per demanar a 
diverses empreses que etiquetes-
sin en català mitjançant correus 
electrònics, va visitar  l’Abi  el 8 
de novembre per explicar la seva 
experiència, que va recollir en 
el llibre Èric, l’exèrcit del Fènix. 
Acusat de voler viure en català 
(editorial Proa). L’acte el van 
organitzar El Cercle Cultural i 
la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL) i va 
comptar amb l’assistència d’una 
cinquatena de persones. 
El 19 de novembre ambdues 
entitats portaran a l’Abi (20h) el 
jutge Alfons López Tena (Sagunt, 
1957), vocal del Consell  General 

del Poder Judicial, que presentarà 
el llibre Catalunya sota Espanya. 
L’opressió nacional en democrà-

cia, on es replanteja la relació en-
tre Catalunya i Espanya des de 
diferents àmbits.

EL CERCLE CULTURAL

Èric Bertran relata la seva odissea 
personal per voler viure en català
El Cercle Cultural i la CAL portaran a l’Abi el jutge Alfons López Tena el 19 de novembre

Èric Bertran, fl anquejat per Montse Madurell, d’El Cercle, i Marta Serra, de la CAL | L.GRAU

La professora de literatura Te-
resa Martín Taffarel va impartir 
una conferència el 14 de novem-
bre a la Biblioteca de Can Sant 
Joan amb el títol Atmósferas y 
fi guras en la obra de García Már-
quez. La xerrada s’emmarca en 
el programa d’activitats que han 
organitzat les biblioteques per 
commemorar el quarantè ani-
versari de la publicació de Cien 
años de soledad. El 20 de nov-
embre es farà un club de lectura 
sobre la novel·la | LG

Xerrada sobre 
García Márquez

Teresa M. Taffarel va impartir una conferència a la Biblioteca de Can Sant Joan | LAURA GRAU

‘EL BASAR’

Laura Grau | Montcada Per primera vegada en la història 
del concurs, que celebra la seva 
quarta edició, el jurat –format 
pels crítics Sònia Hernández, 
Juan Antonio Masoliver i Fer-
nando Valls– ha declarat deserta 
la convocatòria d’octubre. Tot i 
l’elevada participació, un total de 
114 autors, i la diversitat de pro-
cedències, el jurat ha considerat 
que no hi havia entre els partici-
pants cap microrelat prou bo per 
ser fi nalista. “Hem fet l’esforç de 
salvar-ne algun però, pel pres-
tigi del premi, no podem bai-
xar el llistó”, ha dit Masoliver. 
La participació d’autors catalans 
s’ha incrementat respecte l’ante-
rior edició, però només n’hi ha 
tres de Montcada. Hernández 

considera que la decisió de de-
clarar deserta la convocatòria del 
primer mes “és un toc d’atenció 
perquè els concursants sàpi-
guen que és un premi seriós i 
que escriure un microrelat no 
és tan fàcil com pot fer pensar 
la seva curta extensió”. 

El jurat declara desert el 
primer mes del concurs
Al certamen han participat 114 autors de Catalunya i de fora

S.Hernández i J.A.Masoliver, del jurat | SR

Laura Grau | Redacció

L’Abi ha convocat el XIIè Pre-
mi de Narrativa Curta i el III 
de Narrativa Curta Juvenil 
Ateneu Domingo Fins. La prin-
cipal novetat és que en la mo-
dalitat d’adults el jurat atorgarà 
dos premis, un primer de 650 
euros i un segon de 350, en lloc 
d’un sol premi de 1.000 euros. 
Les obres han de ser inèdites, 
en català i amb una extensió 

mínima és de 12 folis i màxima 
de 22. En la modalitat juvenil, 
l’extensió no pot superar els 5 
folis. Hi haurà dos premis –un 
xec de compra per valor de 
100 euros–, un per a alumnes 
de 1r i 2n d’ESO, i un altre per 
alumnes de 3r i 4t. La data límit 
per presentar obres és el 18 de 
gener de 2008 i el sopar de lliu-
rament de premis tindrà lloc el 
23 de febrer a l’Abi. 

L’Abi convoca el dotzè 
Premi de Narrativa curta
Laura Grau | Montcada
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El CC Can Cuiàs esdevé 
un vaixell fantasma

El Col·lectiu de Joves C4 ha tor-
nat a demostrar la seva gran ca-
pacitat imaginativa en la cinque-
na edició del Passatge del Terror, 
que va tenir lloc els dies 2 i 3 de 
novembre en el marc dels actes 
que organitza la Regidoria d’In-
fància i Joventut amb motiu de 
Halloween. Els joves van con-
vertir el Centre Cívic Can Cuiàs 

en un vaixell fantasma. El públic 
accedia per la porta a la recep-
ció del vaixell on es repartien les 
claus de les cabines. En el camí 
cap a les habitacions, els ensurts 
se succeïen en diferent escenaris 
com la cuina i la guarderia del 
vaixell. Les emocions fortes van 
culminar a la sala de festes de la 
nau, on una gran explosió va po-
sar el punt i fi nal al recorregut. L’equip d’actors, tècnics i maquilladors del Passatge del Terror, enmig de la fumera del vaixell fantasma | COL·LECTIU DE JOVES C4

Laura Grau | Can Cuiàs

TEATRE

El grup El Rinconcillo 
presenta l’obra ‘Historias’
El muntatge s’emmarca en el Dia contra la Violència de gènere

‘El Chou’ de Xavi Castillo parodia la 
realitat política del País Valencià
L’espectacle satiritza La Copa de l’Amèrica amb personatges com Rita, Zaplana i el Papa

L’actor Xavi Castillo, d’Alcoi, és l’ànima d’‘El Chou’, una sàtira política actual | PDP

La companyia Pot de Plom 
representarà el seu darrer es-
pectacle, El chou, el 24 de no-
vembre a l’Auditori Municipal 
(22h). Aquest grup, liderat per 
l’actor Xavi Castillo, té la seva 
seu a Alcoi (València) i treballa 
en propostes de creació pròpia, 
buscant una fórmula de teatre 
còmic, dinàmic i popular. 
Seguint la línia de parodiar els 
grans esdeveniments político-
culturals, El Chou fa una sàtira 
de La Copa de l’Amèrica amb 
l’aparició de personatges clàs-
sics de Pot de Plom com Jordiet 
Llopís, El senyor Paco, Rita, 
Zaplana i El Papa, entre d’al-
tres. La història del príncep i la 
pregonera tanca l’espectacle.

Laura Grau | Montcada

Historias és el títol de l’especta-
cle que El Rinconcillo represen-
tarà el 24 de novembre al Cen-
tre Cívic Can Cuiàs (19.30h). 
El muntatge consta de cinc mo-
nòlegs dels escriptors Dario Fo, 
Franca Rame i Jean Cocteau, 
que giren al voltant de la vida 
de cinc dones. L’obra ja es va 
representar fa dos anys a l’Audi-
tori Municipal dins del progra-
ma commemoratiu del Dia In-
ternacional contra la Violència 
de vers les Dones.
Per a aquesta nova ocasió, el 
grup ha ampliat el nombre de 
monòlegs de tres a cinc, i no no-
més hi intervé l’actriu Paquita 
Roldós, sinó també l’actor i di-
rector Santiago Jiménez, que es 

fi ca en la pell de dues dones que 
donen testimoni del seu pati-
ment. “És un muntatge senzill 
–explica Jiménez–, que aposta 
per textos de gran intensitat 
que colpegen el públic i el fan 
refl exionar sobre aquesta xa-
cra social”. 

Laura Grau | Can Cuiàs

Paquita Roldós, a ‘Historias’ | SH/ARXIU

Comerciant, si et 
vols anunciar a

La Veu truca’ns
i t’informarem

625 601 107
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el retro-visor Laura Grau 
Fundació Cultural

Les primeres exploracions espeleològiques de Catalunya van ser fetes a Montcada

L’espeleologia unida a l’excursi-
onisme ha esdevingut un movi-
ment important a Catalunya. Les 
primeres exploracions espeleolò-
giques l’any 1887 van ser fetes a 
Montcada. De fet, és remarcable 
que el primer catàleg català de 
coves i avencs va començar pre-
cisament al nostre municipi, a la 
Cova de Na Guilleuma, seguida 
de la resta de cavitats existents al 
Turó. En relació a les excursions 
hi ha nombrosa documentació 
que demostra que el Turó va ser 

molt visitat per colles excursio-
nistes entre fi nals del segle XIX i 
el primer quart del segle XX. Un 
recorregut habitual entre la gent 
de Barcelona era la Font Pudenta, 
la Font de la Mitja Costa, el Turó, 
el Sot de Tapioles, la Verdaguera, 
laFont del Ferro, el Coll de la Ven-
tosa, el Turó Blau i Sant Andreu.

El Turó, terra d’excursionistes

Concentració d’excursionistes davant les portes de l’ermita del Turó (1927) | ARXIU R.RAMOS

El primer catàleg 
català de coves i 
avencs va començar 
a fer-se a Montcada

JAZZ

El 18 de novembre l’Auditori 
Municipal (19h) serà l’escenari 
del concert Homenatge a Tete. 
En aquesta ocasió, Horacio Fu-
mero ens presenta la seva prò-
pia formació de trio, on s’ajun-
ten tres generacions del jazz: 
Fumero, qui va formar part del 
trio estable de Tete Montoliu 
fi ns a la seva mort; Joan Mon-
né, pianista de sòlida trajectòria 
i gran intimisme i sensibilitat 
interpretativa i Raynald Co-

lom, una de les joves fi gures 
més consolidades de la nostra 
escena nacional. 
Un trio d’asos per a un concert 
molt especial, que comptarà 
amb dues parts. Una primera 
part amb jazz-be-bop, en ho-
menatge a Tete Montoliu –en 
el desè aniversari de la seva 
mort–, i una segona part on 
el jazz es troba amb els ritmes 
sudamericans i on el contrabai-
xista repassa els seus darrers 
treballs discogràfi cs.

El trio d’Horacio Fumero 
homenatja Tete Montoliu
El grup de jazz actuarà el 18 de novembre a l’Auditori

El contrabaixista Horacio Fumero, en una de les seves darreres actuacions | EC

Laura Grau | Redacció
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Quatre taekwondistes del club 
Lee Young Montcada han pujat 
al podi al Campionat del Món en 
tècnica i pumse, disputat a Corea 
entre el 4 i el 6 de novembre amb 
la participació de més de 70 paï-
sos. La júnior Vanesa León ha 
aconseguit la medalla de plata 
en individual, superant el bron-
ze que va obtenir en l’edició del 
2006. “Per a mi és com una 
medalla d’or, perquè em vaig 
quedar només a quatre centè-
simes de la competidora corea-
na, la campiona”, ha dit León. 
Per trios, el conjunt masculí de 
més de 36 anys –format per Ber-
nardo Fidalgo, Diego Carrillo i 
Juan Antonio Santiago– ha asso-
lit el guardó de bronze que l’any 
passat se’ls va resistir per només 
una dècima. El trio femení en la 
categoria de 14 a 35 anys –com-
posat per Vanesa León, Montse 
Sánchez i Yolanda Fidalgo– es 
va classifi car a la desena posició, 
quedant eliminat a la semifi nal 
després d’una errada de concen-
tració.
D’altra banda, la selecció espan-
yola –entrenada pel director del 
Lee Young, José Santiago– s’ha 
classifi cat en segona posició amb 
10 medalles (1 or, 6 plates i 3 
bronzes), millorant el tercer lloc 
de l’any passat. De fet, davant 
d’Espanya només ha quedat 
l’equip amfi trió, que ha guanyat 
12 metalls, 11 dels quals d’or. 

“No m’esperava aquests re-
sultats tan positius, perquè el 
nivell era molt alt”, ha indicat 
Santiago, qui ha lloat el treball 
de tota la selecció estatal.

Pròxim repte. Els quatre medallis-
tes montcadencs han aconseguit 
la classifi cació per al Campionat 
d’Europa en tècnica i pumse, que 
tindrà lloc a Turquia els dies 6, 7 
i 8 de desembre. Espanya opta 
a les primeres posicions. “In-
tentarem mantenir els podis 
i, si podem, millorar-los”, ha 
manifestat el seleccionador esta-
tal, José Santiago. Amb aquesta 

competició, el Club Lee Young 
tancarà una temporada marcada 
pels èxits esportius als diferents 
campionats que han participat. 
El torneig més important ha es-
tat el Mundial, tot i que per arri-
bar fi ns aquí els taekwondistes 
locals han hagut de proclamar-se 
campions primer al Campionat 
de Catalunya i després al torneig 
estatal. “És un gran sacrifi ci 
compaginar la feina i els estu-
dis amb els durs entrenaments, 
sobretot els mesos abans de les 
competicions de primer nivell 
com és un Mundial o un Euro-
peu”, opina Santiago.

El CD Montcada torna a 
les posicions perilloses 
de Primera.  PÀG.  30  

El Valentine es 
consolida als primers 
llocs de l’EBA.  PÀG. 31  

TAEKWONDO

Quatre competidors del Lee Young pugen 
al podi al Mundial de tècnica i pumse
Sílvia Alquézar |  Redacció

El trio format per Juan Antonio Santiago, Diego Carrillo i Bernardo Fidalgo ha guanyat el bronze en la modalitat de tècnica | FOTO: SANTI ROMERO  

>Esports

La júnior Vanesa León va guanyar la medalla de plata en individual i el trio masculí va obtenir el guardó de bronze al Campionat del Món disputat a Corea 

Joventut i 
veterania

Els taekwondistes Diego Carrillo, 
Bernardo Fidalgo i Juan Antonio 
Santiago entrenen junts des del 
1993. La medalla de bronze al 
Mundial és el seu èxit més im-
portant en una trajectòria esporti-
va on també destaquen els guar-
dons aconseguits al Cam pionat 
d’Europa el 1995, el 1998 i el 
2000. “Els nostres moviments 
en pista estan tan sincronitzats 
que semblen gotes d’aigua”, ha 
indicat Carrillo, qui s’ha mostrat 
molt content perquè la tercera 
posició al Campionat del Món 
“és un premi a molts anys de 
sacrifi ci”. Tots tres coincideixen 
a destacar la fi gura del seu mes-
tre, José Santiago, al que consi-
deren el veritable artífex de tots 
els triomfs aconseguits fi ns ara. 

Futur. Si Carrillo, Fidalgo i Santia-
go encarnen la veterania del club 
Lee Young Montcada, la júnior 
Vanesa León és la gran esperan-
ça del club montcadenc amb un 
gran palmarès amb només 18 
anys, on destaquen les medalles 
de bronze i plata al Mundial i un 
guardó de bronze a l’Europeu 
del 2005. El seu pròxim objec-
tiu és aconseguir el primer lloc 
a l’Europeu de Turquia al mes 
de desembre. “Vull guanyar la 
medalla d’or per aco miadar-me 
de la categoria júnior, ja que la 
temporada vinent seré sènior”, 
ha dit León  | SA

Vanesa León, amb la seva medalla
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L’equip Montcada Cultura ha 
guanyat la tercera edició de la 
Copa MoviStar de les Cultures, 
un campionat de futbol sala orga-
nitzat per Telefónica que promou 
els valors d’integració, tolerància 
i solidaritat a través de l’esport. 
Els homes de Javi Vázquez es 
van imposar a la fi nal al conjunt 
Los Ricardus –format per juga-
dors brasilers– a la tanda dels pe-
nals, després que el matx acabés 
amb el resultat d’empat a dos. 
Aquesta és la tercera vegada que 
Montcada Cultura, format per 
jugadors de nacionalitat espan-
yola fets al planter del FS Mont-
cada, ha arribat a la fase fi nal del 
campionat, que enguany va tenir 
lloc els dies 13 i 14 d’octubre a 
les instal·lacions de San Blas, a 
Madrid. La competició, que va 
atreure força públic, va ser vi-
brant ja que la majoria de partits 
es van  resoldre per la mínima.

Balanç.  Les rondes prèvies es 
van disputar a Madrid, Valèn-
cia i Montcada i Reixac amb 
la participació de més de 2.500 

jugadors de 30 nacionalitats di-
ferents. Enguany, s’han marcat 
més de 2.300 gols a les fases 
prèvies, sent San Blas la seu més 

golejadora amb 519 tants i Mont-
cada la menys, amb 253. La fase 
local es va jugar a la pista cober-
ta municipal.

Per fi , el Game’s Gallery Montca-
da va oferir la imatge que la seva 
afi ció espera en aconseguir una 
contundent victòria al pavelló 
Miquel Poblet contra l’Inca de 
Mallorca en la novena jornada 
(7-2). Aquest cop, les ocasions sí 
van entrar i el resultat permet a 
l’equip que entrena Ramon Ferrés 
agafar una mica d’aire una setma-
na després d’haver patit la ter-
cera derrota de la temporada a 
casa del Santvicentí (3-0).
El partit a Sant Vincenç de Mon-
talt va tornar a ser decebedor. La 
primera meitat va acabar sense 
gols per la por  i el respecte que 
es van mostrar tots dos equips. A 
la segona, el Santvicentí va estar 
més encertat de cara a porteria i 
li va ser sufi cient amb aprofi tar 
les poques ocasions que va tenir 
per guanyar el partit per un cò-
mode 3 a 0. Un cop més, la falta 
d’encert dels montcadencs els va 
privar de sumar punts.
Set dies després, la història va ser 
molt diferent al pavelló Miquel 

Poblet. El Game’s Gallery Mont-
cada no va fer un bon joc però, al-
menys, va exhibir l’encert que li 

havia mancat en d’altres enfron-
taments. Al descans, es va arribar 
amb un ajustat 3 a 2 amb gols de 

Jaime, Raúl Serrano i Emilio. A 
la segona part, l’Inca va assetjar 
la porteria montcadenca jugant 
amb porter jugador. El patiment 
va durar deu minuts fi ns que, 
aprofi tant l’arriscada tàctica dels 
balears, Emilio, Jaime, Marc Sala 
i Grimaldos van aconseguir el 
defi nitiu 7 a 2. 
Després de sumar tres punts tan 
importants, Ferrés no trobava 
massa diferència, tot i el resultat 
positiu davant de l’equip balear, 
entre els dos últims partits del 
seu equip. “Estic tan satisfet 
amb aquest partit com amb 
l’anterior. El que ha canviat 
és que aquesta vegada sí han 
entrat els gols. L’equip s’ha 
de convèncer de què pot fer 
aquest joc de forma habitual”, 
ha dit el tècnic.
El Game’s Gallery Montcada 
ocupa la sisena posició del Grup 
Sisè de Primera A amb 14 punts, 
a 13 del primer classifi cat, el Cor-
bera, que es manté intractable al 
capdavant de la taula amb nou 
victòries i cap derrota. 

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera Nacional A 

El conjunt de Ramon Ferrés va guanyar l’Inca de Mallorca per 7-2, però va perdre a la pista del Santvicentí per 3-0

Rafa Jiménez  |  Pla d’en Coll  

Marc Sala va marcar un gol contra l’Inca de Mallorca | SANTI ROMERO

El Game’s Gallery Montcada continua 
complint al Miquel Poblet i fallant fora

FUTBOL SALA. Torneig solidari 

L’equip Montcada Cultura guanya 
la Copa MoviStar de les Cultures 
Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip Montcada Cultura celebra el triomf en acabar la fi nal contra el conjunt brasiler Los Ricardus |  TELEFÓNICA ESPAÑA

El conjunt montcadenc es va imposar a la fi nal al conjunt Los Ricardus, format per jugadors brasilers, a la tanda de penals
<<

J. Vázquez
entrenador
M. Cultura

l’entrevista

A la tercera va la vençuda. 
Què signifi ca el triomf per a 
l’equip?
És una gran satisfacció perquè 
fa tres anys que arribem a la 
fase fi nal. Ens ho hem passat 
molt bé. 

És un torneig que promou 
l’intercanvi entre cultures. Heu 
fet amics?
Hem conegut gent i l’ambient 
és molt maco. A la pista hi ha 
rivalitat perquè els equips sur-
ten a per totes, però després 
tot s’oblida. Enguany ens ha 
agradat molt la mostra gas-
tronòmica de diferents països 
que s’ ha fet per primer cop.

Hi ha havia nivell?
Sí, molt! Potser és l’edició que 
més bons equips hi havia. 
Però és curiós que nosaltres 
hem guanyat amb una ban-
queta curta i sense porter, que 
estava lesionat  | SA  

‘Ens ho hem passat 
molt bé, el triomf 
és una satisfacció’

<<

Emilio
capità del
Game’s Gallery

l’entrevista

Un triomf contra l’Inca per pu-
jar la moral de l’equip.
Sí, aquest partit ens ha d’aju-
dar a agafar més confi ança. 
En fases del partit, hem estat 
molt bé defensivament. 

El capità s’esperava aquest co-
mençament tan irregular?
Era poc probable. Veient la di-
nàmica de l’equip, encara fal-
ta millorar en algunes coses. 

Està satisfet amb el seu rendi-
ment?
Aquest any estic a un ritme 
més baix i l’entrenador em de-
mana que jugui més endarre-
rit per ajudar en la construcció 
del joc. Tot i això, estic satisfet 
amb el nombre de gols.

Qui està molt bé és el seu ger-
mà Jaime...
Sí, crec que és el jugador que 
està millor físicament.

Es pot atrapar el Corbera?
Hem de treballar dia a dia, 
però crec que serà molt com-
plicat agafar el líder  | RJ 

‘Era poc probable 
un començament 
tan irregular’
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L’UE Sant Joan Atlètic va guan-
yar per 2-3 el derbi contra el Santa 
Maria que es va disputar a l’estadi 
de la Ferreria el 3 novembre. Va 
se r un partit vibrant, no exempt 
de polèmica i amb un desenllaç 
d’infart. Ambdós equips van ex-
hibir un joc dur que es va refl ec-
tir en el nombre de targetes que 
l’àrbitre va haver de mostrar: el 
Sant Joan va acabar amb 10 juga-
dors, mentre que el Santa Maria 
ho va fer amb 7. 

El conjunt de Terra Nostra, que 
jugava de local, va començar 
avançant-se en el marcador (1-0), 
però en el minut 35 de la prime-
ra part el Sant Joan va empatar.  

Segon temps. A la represa, els 
homes de Fernando Gómez ‘Cu-
qui’ van sortir amb l’objectiu de 
mantenir la seva imbatibilitat en 
el campionat. Però va ser el Santa 
Maria qui es va tornar a avançar 
en el marcador amb el 2-1. Quan 
ja semblava tot decidit, el Sant 

Joan va capgirar el partit en 10 
minuts. En el 85 va empatar a 2 
i en el 95 –el matx es va allargar 
uns 10 minuts per uns aldarulls 
al fi nal– va aconseguir el gol del 
triomf.
A la jornada següent, el Santa 
Maria va trencar la mala sort 
amb una victòria al camp del 
Lourdes de Mollet per 2-4. Per 
contra, el Sant Joan va encaixar 
la primera derrota de la tempora-
da contra el Vilamajor per 0-1 al 
camp municipal del barri.

Si dues victòries consecutives 
havien tret, per primera vegada 
en tota la temporada, els homes 
de Luis Fernández de les posi-
cions de descens, dues desfetes 
seguides han tornat a col·locar 
els verds a la zona perillosa de 
la classifi cació. La lliga serà molt 
llarga per als montcadencs i es 
preveu que nombrosos equips 
de la categoria hauran de patir 
fi ns l’últim instant per assegurar-
se la salvació. Els gols són un bé 
escàs i les errades es paguen molt 
cares com va poder comprovar 
el conjunt montcadenc contra el 
Badalona B a la diada de Tots 
Sants. Al camp del Centenari, 
una badada en els marcatges 
després del llençament d’una 
falta lliure va desembocar en 
l’únic gol del partit i en la derrota 

d’un CD Montcada incapaç de 
generar cap perill a l’àrea rival. 
La derrota per la mínima a Ba-
dalona no es va poder corregir 
tres dies més tard a l’estadi de 
la Ferreria contra el Vilassar de 
Mar (1-3). Els visitants van ser 
molt més equip que els verds i 
van passar per sobre dels homes 
de Luis Fernández amb claredat. 
Els locals van arribar a igualar el 
gol inicial del Vilassar mitjançant 
Xavi Rovira, però dues dianes al 
segon període favorables als del 
Maresme van acabar de senten-
ciar el matx. Per fortuna, l’11 de 
novembre, els montcadencs van 
poder trencar aquesta dinàmica 
negativa, encara que fos amb un 
empat sense gols (0-0) esgarrapat 
del camp municipal de Tortosa. 
Curiosament, totes les facilitats 
defensives que el CD Montcada 

dóna a casa es transformen en 
seguretat i encert a domicili, com 
va succeir a la capital del Baix 
Ebre. Liderats per un Cabra in-
commensurable, els verds van 
deixar la porteria de Salva a zero 
i, en una acció de Garzón, que 
a porta buida va llençar la pilo-

ta per sobre del travesser, enca-
ra haguessin pogut endur-se els 
tres punts. Precisament, el porter 
Salva va ser el trist protagonista 
del fi nal del partit, ja que després 
d’una enganxada amb un juga-
dor tortosí, va veure la segona 
targeta groga perquè l’àrbitre 

va considerar que havia simulat 
una agressió. Amb els tres canvis 
exhaurits,  Óscar va defensar el 
marc montcadenc al temps afe-
git. D’altra banda, el Montcada 
convoca el dia 29 l’assemblea ge-
neral de socis a la sala de reunio-
ns de l’estadi, a les 20h.

FUTBOL. Primera Catalana 

César Sánchez | Tortosa

El jugador Javi Román, amb el braçalet de capità, protegeix la pilota davant un contrari |  SANTI ROMERO  

El CD Montcada torna 
als llocs perillosos 
amb noves desfetes

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Santa Maria, que va acabar amb set jugadors a l’estadi de la Ferreria, vencia per 2-1 al 85

El Sant Joan guanya el derbi en 
un matx polèmic amb fi nal d’infart

Núria Sánchez | La Ferreria

El derbi entre el Santa Maria i el Sant Joan es va jugar a l’estadi de la Ferreria |  NÚRIA SÁNCHEZ
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Hi ha un tint rocambolesc a la 
trajectòria dels homes de César 
Saura en aquesta campanya. 
El balanç és força positiu, sis 
victòries contra dues desfetes 
gairebé en el primer terç de la 
temporada, uns resultats que 
corroboren el CB Montcada 
com un dels aspirants més fer-
ms a arribar a fi nal de curs en 
posicions de jugar l’ascens a la 
Lliga LEB Bronze. Però hi ha un 
regust amarg en el camí recorre-
gut pel combinat blancivermell, 
ja que les dues derrotes patides 
–ambdues contra rivals aragone-
sos– han estat només per un punt 
de diferència. De fet, va ser pre-
cisament al barri de l’Almozara 
de Saragossa, domicili de l’UGT 
Aragón, on el Valentine va 
deixar-se el lideratge del grup C 
de la Lliga EBA, en un partit tan 
intens com vibrant (75-74). Els 
dos primers quarts van ser una 

exhibició dels locals des de més 
enllà dels 6,25, principalment del 
seu aler Escobedo però, després 
del descans, César Saura va dis-
posar d’una zona que va ennue-
gar l’atac aragonès i va permetre 
la remuntada dels montcadencs 
amb un Raúl Ortega especial-
ment inspirat ofensivament, amb 
15 punts. El matx va acabar deci-
dint-se a l’últim instant però, un 
triple de Lluís Curto, que hagués 
pogut provocar la pròrroga, no 
va voler entrar. 
Afortunadament, els blanciver-
mells van poder corregir aques-
ta relliscada la jornada següent 
amb un triomf plàcid al pavelló 
Miquel Poblet contra el cuer del 
grup, el Ramon Llull (93-69). 
“Vam plantejar el matx sense 
presses, vam aconseguir un 
avantatge inicial de deu punts 
i vam trencar defi nitivament 
el partit al darrer quart”, ha 
manifestat l’entrenador local. 

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA  

El conjunt local va superar el Ramon Llull al pavelló Miquel Poblet però va caure amb l’UGT d’un punt a la jornada anterior

César Sánchez  |  Saragossa

L’aler Raúl Ortega en una acció del partit contra el Ramon Llull  |  SANTI ROMERO

El Valentine es consolida a la zona 
d’ascens tot i perdre a Saragossa

La Salle masculí ha tornat a 
l’última posició de la Lliga Ca-
talana, després d’encaixar dues 
noves derrotes a les pistes de 
la Canonja (34-25) i de la Salle 
Bonanova (28-24). El conjunt 
montcadenc té un bagatge bastant 
negatiu, ja que només ha sumat 
4 punts en vuit partits. L’equip, 
dirigit per Pablo Camarero, no 
acaba de trobar el bon joc, mos-

trant-se molt irregular en un ma-
teix partit. Així, al darrer matx 
contra el bloc lasal·lià, el Mont-
cada va permetre un avantatge 
inicial de sis gols (9-3) i, després 
de 10 minuts de gairebé fregar la 
perfecció, el conjunt montcadenc 
va igualar el marcador a 14 a la 
fi  del primer temps. A la represa, 
La Salle va dominar l’electrònic 
fi ns a un avantatge màxim de 18 
a 22 al minut 15. Però, els homes 

de Camarero van tornar a perdre 
els papers i van acabar derrotats 
per 28-24. “Hem de ser auto-
crítics i veure on falla cadascú 
i per què no som capaços de 
controlar el ritme del matx”, 
ha indicat l’extrem esquerre Toni 
López ‘Chachi’, qui confi a poder 
redreçar la situació i guanyar 
tots els partits que resten de la 
segona volta de la primera fase 
de la competició.

Sílvia Alquézar | Redacció

El lateral dret Òscar Sanfelipe fa un llançament davant un rival |  SANTI ROMERO

HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle masculí se situa de nou 
cuer amb dues noves ensopegades 

El Valentine 
s’enfonsa a 
la cua de la 
classifi cació

El Valentine femení segueix im-
mers en la ratxa negativa de re-
sultats, amb dues noves derrotes. 
L’equip –que només ha guanyat 
un matx en set jornades– va 
perdre a la pista coberta contra 
el GEiEG de Girona per 60-62 
i davant del CB Femení Cerdan-
yola, el líder, per 68-50. El Valen-
tine ocupa el tretzè lloc del Grup 
Primer de Primera Catalana.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET FEMENÍ 

El Valentine segueix a baixa |  SANTI ROMERO
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El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué ha fet un excel·lent pa-
per al Campionat de Catalunya 
amb dianes en tres dimensions, 
que va tenir lloc a Pardines (Alt 
Empordà) a fi nal d’octubre i va 
comptar amb la participació de 
20 entitats catalanes. Els resul-
tats més destacats són les meda-
lles d’or aconseguides per Félix 

Pérez en arc recte, Helena Moya 
en arc mecànic i Manel Saldaña 
en arc clàssic. L’entitat local tam-
bé va demostrar el seu domini en 
arc recorbat, amb la segona, ter-
cera i quarta posició obtinguda 
per Julio Lozano, Pedro Martín i 
Salvador Pérez, respectivament. 
D’altra banda, en arc lliure, Joa-
quín Fernández va acabar en ter-
cer lloc.

Can Piqué ha fet una valoració 
positiva dels resultats perquè 
aquest tipus de competició és la 
que exigeix més concentració 
en el tir. “Cada participant no-
més té una fl etxa per puntuar 
a cada diana”, ha explicat el 
president, Toni Roca. L’entitat 
ha organitzat el dia 18 una tira-
da social i un dinar de germanor 
per cloure la temporada.

La montcadenca Helena Moya en una de les tirades al torneig català |  CAN PIQUÉ  

Sílvia Alquézar | Redacció

TIR AMB ARC 

Can Piqué guanya tres ors al torneig 
català amb dianes en tres dimensions

Tretze corredores de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) van 
participar el 28 d’octubre a Bar-
celona a la tercera edició de la 
Cursa de les Dones, la penúlti-
ma de les nou proves del circuit 
estatal amb una fi nalitat benèfi -
ca: la lluita contra el càncer de 
mama. La recaptació, que va ser 
de 5.000 euros, es va lliurar ínte-
grament a l’Asociación Española 
contra el Cáncer. La cursa va 
comptar amb la participació de 
4.600 dones majors de 12 anys. 

Les montcadenques Aida Ariza i 
Sara Zamarreño van ser primera 
i segona classifi cada en cadet.
D’altra banda, la JAM també va 
participar el 4 de novembre a la 
Pujada i Baixada a Guanta, amb 
810 arribats i un recorregut de 12 
quilòmetres. Emilio Rodríguez 
va ser el 179 amb un temps de 
54 minuts i 50 segons, Antonio 
Ortiz va arribar el 252 amb una   
marca de 56 minuts i 43 segons i 
Jordi Flores va entrar el 295 amb 
un registre de 57 minuts i 40 se-
gons. 

ATLETISME 

La Joventut Atlètica corre 
la III Cursa de les Dones
Sílvia Alquézar  |  Redacció 

Les atletes de la JAM que van participar a la Cursa de les Dones |  JAM

Félix Pérez, or en arc recte |  CAN PIQUÉ
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El sènior A del CB Elvira 
Cuyàs segueix imbatut al 
Grup Primer del Campionat 
Territorial de Barcelona. Els 
homes de Xavier Torreblanca 
van superar el CEB Ronçana 
per 98-46 a l’última jornada. 
El conjunt local és a la cin-
quena posició amb cinc vic-
tòries i dos partits ajornats. 
En el cas que guanyés els 
dos matxs pendents –l’últim 
va ser el dia 4 a la pista del 
Sentmenat– es podria col-
locar al capvant de la clas-
sifi cació.  Per la seva banda, 
el sènior B del club de Mas 
Rampinyo va perdre de ma-
nera contundent a la pista del 
Corazonistas Euroval B, el lí-
der del Grup Tercer del Campionat de Catalunya B, per 85-21. A la jornada 
anterior, l’equip també va perdre contra les Joventuts les Corts per 38-45. 
El sènior B del CB Elvira Cuyàs es troba situat a la tretzena posició amb una 
victòria i cinc derrotes, empatats amb les Corts C i el Sarrià B.

El sènior B del Valentine 
masculí es va retrobar amb 
la victòria a l’última jornada 
disputada al pavelló Miquel 
Poblet el passat 11 de no-
vembre. Després de tres 
derrotes consecutives, els 
homes de Miguel Blanco van 
superar el Port Barcelona 
per 92-71. Set dies abans, 
el conjunt local va perdre 
contra l’Universitari, al cap-
davant de la classifi cació, 
per 78-67. Malgrat les en-
sopegades, el Valentine B 
es manté entre els primers 
classifi cats del Grup Sisè de 
Tercera Catalana. L’objectiu 
del segon equip masculí del 
CB Montcada és aconse-
guir l’ascens a Segona Catalana, una categoria perduda la temporada 
anterior. L’equip està format majoritàriament per jugadors del planter que 
han pujat del conjunt júnior de la campanya anterior. El Valentine B jugarà 
a la pista del Sant Antoni A a la pròxima jornada.

L’equip femení de l’Escola de Fut-
bol Montcada encara no ha perdut 
cap punt en les quatre jornades 
que ha jugat aquesta temporada 
al Grup Segon de Segona Divisió. 
Les noies d’Antonio Moya van 
guanyar el darrer partit disputat al 
camp municipal de Can Sant Joan 
contra el Torroella per un contun-
dent 5-1. Les montcadenques 
han sumat dues victòries a casa i 
dues fora, amb un total de 18 gols 
a favor i 9 en contra. L’equip local 
jugarà contra el Sant Cugat, situat 
al mig de la taula, el pròxim 18 de 
novembre a casa.

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

Les montcadenques segueixen invictes 

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

El conjunt es retroba amb la victòria    

HANDBOL. LA SALLE B. 
Segona Catalana

Al mig de la taula 
amb 6 punts en 
cinc jornades
El sènior B masculí de La Salle 
Montcada es troba a la quarta 
posició del Grup Segon de Sego-
na Catalana amb 6 punts en cinc 
jornades. L’equip de Teo Lazo va 
guanyar el darrer matx jugat a casa 
contra el Sant Martí Adrianenc, el 
cuer de la classifi cació, per 37-34. 
A la jornada anterior, el conjunt 
montcadenc va perdre de forma 
clara a la pista de l’Amposta, a la 
part baixa de la classifi cació amb 
3 punts, per 37 a 29. En el pròxim 
enfrontament, La Salle Montcada 
B visitarà el Molins de Rei, penúl-
tim de la taula amb 3 punts en sis 
partits.

LAURA GRAU

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

El sènior A manté la imbatibilitat

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió

L’equip A perd el primer matx de lliga contra el Newsport
El primer equip de l’AE Can Cui-
às va encaixar la primera derrota 
de lliga el 4 de novembre contra el 
Newsport per 8-5. A la jornada se-
güent, els homes d’Alfonso Anés 
no van fallar a casa en imposar-se 
davant del Martorelles per un clar 
3-0. El conjunt A es troba a la part 
alta de la classifi cació. Per la seva 
banda, el sènior B no va poder su-
perar el seu rival en el darrer matx 
jugat a les pistes del barri, on va 
caure davant del Manent Rambla 
per un contundent 1-8. Set dies 
abans, però, el conjunt montca-
denc va vèncer amb claredat el 
Nova Lloreda Nord per 4-10.

AE CAN CUIÀS

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

Derrota contra un rival directe

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO

L’equip B de l’UE Santa Maria va 
caure derrotat per 2-1 al camp del 
Llavaneres, penúltim classifi cat del 
Grup Cinquè de Tercera Regional. 
Els montcadencs ocupen la quarta 
posició començant per la part baixa 
de la taula, amb 4 punts en 7 jorna-
des. Al matx anterior, el conjunt de 
Terra Nostra va perdre contra el Ca-
brera, dels primers classifi cats, per 
2-5. El Santa Maria B ha perdut els 
quatre partits que ha disputat fora de 
casa. A l’estadi de la Ferreria, l’equip 
ha guanyat un matx, n’ha perdut un  
i n’ha empatat un altre.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C
JORNADES  RESULT.
7 UGT Aragón - Valentine A   75-74
8 Valentine A - Ramon Llull   93-69
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Valls Felix Hotel  8 15
2 Valentine Montcada  8 14
3 Platges De Mataró  8 14

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6
JORNADES  RESULT.
7 Universitari - Valentine B   78-67
8 Valentine B - Port Barcelona   92-71
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despi                7 14
2 U.E. Claret “A”                     8 14
3 C.E. Universitari                   7 13
4 Valentine  8 12

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1
JORNADES  RESULT.
6 Valentine - GEiEG B   60-62
7 Cerdanyola A - Valentine   68-50
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Femeni Cerdanyola “A”          7 14
2 Nikart - S.E.S.E.                   7 13
3 C.B. Sant Celoni                    7 12
13 Valentine  7  8

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior
JORNADES  RESULT.
6 Sentmenat - Elvira A   Ajorn.
7 Elvira A - Ronçana   98-46
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ce Les Franqueses Tanivet “A”       7 12
2 C.B. Santa Perpetua                 6 11
3 C.B. Caldes Montbui “C”             7 11
5 Elvira Cuyàs  5 10

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
6 Elvira B - Les Corts   38-45
7 Corazonistas - Elvira B   85-21
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Corazonistas Euroval “B”            7 14
2 U.E. Lima-Horta “B”                 6 12
3 C.B. Caldes Montbui “B”             7 12
13 Elvira Cuyàs  6  7

CB Montcada
Júnior A. Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 1a fase - G1
JORNADES  RESULT.
8 Montcada - Sag. Familia   96-86
9 Hospitalet - Montcada   79-69
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Plus Pujol Lleida “A”               9 17
2 Joventut Badalona “A”               9 17
3 C.B. L’Hospitalet “A”               9 16
5 CB Montcada  9 13

CB Montcada. 
Júnior B. Camp. Cat. Júnior masc. 1r any
JORNADES  RESULT.
7 Montcada B - Maristes   104-98
8 Tarragona - Montcada B     79-72
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “B”                 7 13
2 U.E. Mataro “B”                     7 13
3 Akasvayu Girona “B”                 7 13
14 CB Montcada  7  8

CB Montcada
Cadet A. Camp. Cat. Cadet nivell A -  Grup 6
JORNADES  RESULT.
7 Badalona - Montcada B  58-89
8    Montcada B - Barcelona   58-78  
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barça B                5 10
2 Montcada B                   5 9
3 Lima-Horta                5 7
4 Pineda  5 7

CB Montcada
Cadet B. Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2
JORNADES  RESULT.
7 Cerdanyola B - Montcada B   66-53
8 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes M. Mj Gruas                8 15
2 C.B. Castelldefels                  8 14
3 U.E. Lima-Horta “1”                 8 14
12 CB Montcada  7  8

CB Montcada
Cadet C - Camp. Cat. Cadet. lGrup 7
JORNADES  RESULT.
4 Vic - Montcada   61-24
5 Montcada - Cardedeu   38-71
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu “B”                   5 10
2 Akasvayu C.B. Vic “3”               5  9
3 C.B. Mollet “B”                     5  8
6 CB Montcada  5  5

CB Montcada
Cadet femení  - Grup 9
JORNADES  RESULT.
4 Descansa   
5 Vilassar Mar - Montcada   48-68
CLASSIFICACIÓ PJ PTS

1 Jesus Maria I Josep                 3  6
2 Safa Horta                          3  6
3 C.B. Montcada                       4  6

CB Montcada
Infantil A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
Òpalo-Cerdanyola  55 - 44
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 CN Sabadell A                 5  9
2 Sant Josep                   4  8
3 Ae Minguella-Credit Services A      5  8
6 CB Montcada  4  5

CB Montcada
Infantil B - Grup 9
JORNADES  RESULT.
4 Llinars - Montcada   55-70
5 Montcada - Minguella   50-43
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “B”                        5 10
2 C.B. Llinars                        5  8
3 Ae Minguella-Credit Services B      5  8

CB Montcada
Mini A - Grup 6
JORNADES  RESULT.
4 Descansa  
5 Montcada - L’Hospitalet   54-82
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    4  8
2 Sagrada Familia-Claror “A”          4  7
3 U.E. Lima-Horta “A”                 4  6
5 CB Montcada  4  4

CB Montcada
Mini B - Grup 14 
JORNADES  RESULT.
4 Granollers - Montcada   80-29
5 Montcada - Parets   25-102
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1              5 10
2 C.N. Sabadell “A”                   5  9
3 C.B. Parets “A”                     5  8
6 CB Montcada  5  5

CB Montcada
Premini A. Nivell A - Grup 1
JORNADES  RESULT.
4 Descansa  
5 Montcada - Sants   53-93
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    4  8
2 Maristes Ademar “A”                 4  7
3 Montcada “A”                        4  6

CB Montcada
Premini B Nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
4 Cardedeu - Montcada   68-32
5 Montcada - Sant Adrià   20-68
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 R.F.Logistic-C.B. La Garriga        5  9
2 Gramenet Basquet Club “A”           5  9
3 Unio Basquet Sant Adria “2”         4  7
6 CB Montcada  4  4

CB Elvira Cuyàs
Sots-21. Camp. -21 B masc - Grup 4
JORNADES  RESULT.
5 Elvira - Europa   61-51
6 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas                   5 10
2 C.B. Ripollet                       5 10
3 A.E. Sallent                        5  8

CB Elvira Cuyàs
Júnior femení. Camp. Júnior B femení - Grup 5
JORNADES  RESULT.
6 Descansa   
7 Elvira-SAP  72-45
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Parets                         6 12
2 A.D. Femeni Ronda                   6 12
3 C.B. Mira-Sol Uesc                  6 11
13 Elvira Cuyàs  5  6

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13
JORNADES  RESULT.
4 Sant Quirze - Elvira Cuyàs   52-83
5 Elvira Cuyàs - Vilassar Mar   49-65
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           5 10
2 P.M.E. Les Franqueses               5  9
3 C.B. Vilassar De Mar                5  8
4 CB Elvira Cuyàs  5  7

CEB Can Sant Joan
Júnior. Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
7 Can Sant Joan - Mira-sol   61-64
8 Badalonès - Can Sant Joan   50-46
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                 8 16
2 Montmelo C.B. “1”                   7 14
3 C.B. Santa Perpetua                 8 14
10 Can Sant Joan  8 10

CEB Sant Joan
Cadet. Campionat Prom. Cadet. Nivell B - Grup 5
JORNADES  RESULT.
4 Can St. Joan - Gaudí   43-49
5 Horta - Can St. Joan   64-56
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

CEB Sant Joan
Preinfantil. Promoció Nivell B - Grup 8
JORNADES  RESULT.
4 Can St. Joan - Mas St. Llei   45-44
5 Montmeló - Can St. Joan   34-78
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B Parets “B”                      5 10
2 C.B. Cardedeu                       5  9
3 C.E.B. Can Sant Joan                5  8

CB La Salle
Camp. Júnior B fem. - Grup 3
JORNADES  RESULT.
6 La Salle - Safa   Ajorn.
7 Maristes Sants - La Salle   88-28
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Comtal - Font                 7 14
2 Maristes Sants-Les Corts            5 10
3 Hispano Basket                      5  9
6 CB La Salle  6  8

CB La Salle
Camp. Júnior B - Grup 6
JORNADES  RESULT.
7 La Salle - Llinars B   49-77
8 Les Franqueses - La Salle   62-52
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                 8 16
2 Montmelo C.B. “1”                   7 14
3 C.B. Santa Perpetua                 8 14
15 CB La Salle  7  7

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana
JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Vilassar Mar   1-3
12 Tortosa - Montcada   0-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornella U.D  “A”  12 27
2 Amposta, C.F.  “A”  13 24
3 Vilassar Mar,U.E.  “A”  12 23
16 CD Montcada 13 12

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
8 Sta. Maria - St. Juan At.   2-3
9 Lourdres - Sta. Maria    2-4
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barbera, U.F.  “A”  9 23
2 Cardedeu, C.F.  “A”  9 23
3 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  9 20
5 Sta. Maria 9 17

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5
JORNADES  RESULT.
6 Sta Maria - Cabrera   2-5
7 Llavaneras - Sta Maria   2-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  6 18
2 Cabrils, C.E.  “B”  7 16
3 Oasis C.F. At.  “A”  7 15
13 Sta. Maria 7 4

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9
JORNADES  RESULT.
8 Sta. Maria - St. Joan    2-3
9 St. Joan - Vilamajor   0-1
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barbera, U.F.  “A”  9 23
2 Cardedeu, C.F.  “A”  9 23
3 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  9 20

Sènior femení
2a divisió - Grup 2
JORNADES  RESULT.
4 Montcada - Torroella   5-1
5 Palau-Solità - Montcada   -
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  4 12
2 Rubi, U.E.  “B”  5 10
3 San Mauro, U.D.  “A”  4 9

EF Montcada
Patufet A - Futbeval. Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Descansa  
2 Montcada A - Can Trias    10-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà   2 6
5 Montcada B  2 3
7 Montcada A  1 3
10 Montcada C 1 0

EF Montcada
Patufet B - Futbeval. Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Montcada B - Montcada C  1-5
2 Can Rull -  Montcada B  1-9
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà   2 6
5 Montcada B  2 3
7 Montcada A  1 3
10 Montcada C 1 0

EF Montcada
Patufet C - Futbeval. Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Montcada B - Montcada C  1-5
2 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada A 5 15

2 Vilanova  5 15
3 La Torreta  5 12

EF Montcada
Prebenjamí A - Futbol-7. Grup 4
JORNADES  RESULT.
4 Martorelles - Montcada A  1-5
5 Montcada A - Sta Perpetua   11-5
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà   2 6
5 Montcada B  2 3
7 Montcada A  1 3
10 Montcada C 1 0

EF Montcada
Prebenjamí B - Futbeval. Grup 1
JORNADES  RESULT.
1 Sabadell Nord - Montcada B  16-0
2 Montcada B - Sabadell    6-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barberà   2 6
2 Montcada B  2 3
3 Plinyà  1 3

EF Montcada
Prebenjamí C - Futbeval. Grup 2
JORNADES  RESULT.
1 Mollet - Montcada C  -
2 Montcada C - Sant Cugat    5-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Romànica   2 6
2 Sabadell Nord  2 4
3 Bonaire  1 3
4    Montcada C 1 3

EF Montcada
Benjamí A - Segona Divisió. Grup 14
JORNADES  RESULT.
4 Descansa  
5 Lliçà -Montcada A    0-7
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Polinya   4 12
2 Canovelles  5 12
3 Montcada A  4 12

EF Montcada
Benjamí B - Segona Divisió. Grup 11
JORNADES  RESULT.
4 Lliçà d’Avall -  Montcada  4-5
5 Montcada B - La Llagosta    6-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ametlla   5 15
2 Polinya  5 12
3  Lliça d’Amunt 4 10
6 Montcada A  5 9

EF Montcada
Benjamí C- Segona Divisió. Grup 10
JORNADES  RESULT.
4 Parets - Montcada C  9-0
5 Montcada C - St Fost   1-3
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Batlloria   5 12
2 Parets  5 11
3 Lourdes  4 10
14 Monctada C 5 0

EF Montcada
1a divisió aleví - Grup 2
JORNADES  RESULT.
6 Guineuteta - Montcada   0-0
7 Montcada - Sistrells    1-2
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  7 21
2 Badalona, C.F.  “C”  6 18
3 Unifi cacion Bellvitge, U.D.  “A”  7 13
7 EF Montcada 7 10

EF Montcada
1a divisió aleví - Grup 10
JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Canovelles   1-4
7 Vallès - Montcada   7-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  7 21
2 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  7 21
3 Parets, C.F.  “A”  7 21
16 EF Montcada 7 0

EF Montcada
Aleví F7 - Grup 3
JORNADES  RESULT.
4 Montcada - Pirinaica   7-5
5 Descansa   
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ripollet 4 12
2 St Llorenç de Morunys  4 12
3 Ametlla  5 10
9 EF Montcada 4 4

EF Montcada
1a divisió infantil  A - Grup 10
JORNADES  RESULT.
6 Granollers - Montcada A  0-1
7 Montcada A - Cardedeu   1-0
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  7 18
2 Valles, C.At.  “A”  7 18
3 Mollet U.E.,Cf.  “A”  7 16
7 EF Montcada A 6 12

EF Montcada
2a divisió infantil B - Grup 17
JORNADES  RESULT.
4 Montcada B -  Montornes   2-1
5 La Roca - Montcada B    1-8
CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets 5 15
2 EF Montcada B 5 11
3 La Torreta 5 10

EF Montcada
2a divisió infantil C - Grup 24

JORNADES  RESULT.
4 Montcada C -  Montornes   2-1
5 Castellbisbal - Montcada C    6-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Can Fatjó 4 12
2 Júnior 5 12
3 Bonaire 5 12
7 Montcada C  4 6

EF Montcada
Cadet A. 1a divisió cadet - grup 10

JORNADES  RESULT.
6 Canovelles - Montcada   4-1
7 Mollet - Montcada   2-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  7 21
2 Montornes, C.F.  “A”  7 19
3 Ricoh Premia Ce.  “B”  7 15
11 EF Montcada 6 6

EF Montcada
Cadet B 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
4 Montcada - Llerona   suspès
5 Montcada - Ametlla V.   7-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Centelles, U.E.    4 12
2 Granollers, E.C.  “C”  4 12
3 Manlleu, A.E.C.  “D”  4 12
8 EF Montcada 4 3

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.
8 Santvicentí - Game’s Gallery   3-0
9 Game’s Gallery - Inca   7-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  9 27
2 Santvicentí  9 18
3 FS Ripollet  9 16
6 Game’s Gallery 9 14

AE Can Cuiàs
Sènior A. 1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
4 Newsport - Can Cuiàs A   8-5
5 Can Cuiàs A - Martorelles   3-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Can Cuyas   “A”  5 12
2 F.S. Ripollet   “B”  4 10
3 F.S. Parets  “B”  5 10

AE Can Cuiàs
Sènior B. 2a divisió B territorial - Grup 6

JORNADES  RESULT.
4 Nova Lloreda Nord ‘’A’’ - Can Cuyàs   4-10
5 Can Cuyàs - Manent Rambla   1-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  4 12
2 A.E. Montmelo  “A”  5 12
3 La Concordia, C.D.  “A”  5 10
7 AE Can Cuiàs 4 6

Game’s Gallery 
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
4 Game’s Gallery - Les Corts   1-8
5 Sícoris - Game’s Gallery   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.E. Les Corts Ubae  “A”  5 15
2 F.C. Barcelona  “A”  5 15
3 Club Manresa   “A”  5 13
8 Game’s Gallery 4 6

Game’s Gallery
Divisió d’honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
4 Game’s Gallery - Castellterçol   9-0
5 Esparreguera - Game’s Gallery   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  4 12
2 F.S. Garcia  “A”  4 12
3 F.C. Barcelona  “A”  4 9
4 Game’s Gallery 3 6

Game’s Gallery 
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
2 Game’s Gallery - Castellterçol   14-1
3 Cardedeu - Game’s Gallery      0-23

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Esportiu Rubi   “A”  2 6
2 F.S. Vall De Tenes   “A”  2 6
3 Finques Centelles  “A”  2 6
4 Game’s Gallery 2 3

Game’s Gallery 
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
2 Vall Tenes - Game’s Gallery   5-3
3 Game’s Gallery - Canet   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Palau   “A”  2 6
2 C.F.S. Esparreguera  “A”  2 6
3 Teia Futbol Cinc  “A”  2 4
8 EF Montcada 1 0

EF Montcada
Juvenil A. 2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
4 Vilassar - EF Montcada A  2-5
5 EF Montcada A - Santvicenti   3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  5 9
2 F.S. Santvicenti  “A”  4 9
3 F.S. Ripollet   “A”  2 6
1 EF Montcada A 5 9

EF Montcada
Juvenil B. 3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Descans
5 Guardiola - EF Montcada B  2-8

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Club Natacio Sabadell  “A”  5 13
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “B”  4 12
3 F.S. Bonaire  “A”  4 10
2 EF Montcada B 4 12

AE Can Cuiàs
Juvenil. 2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Rocafort - Can Cuyàs   5-4
5 Can Cuyàs - Montbui   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  5 15
2 F.S. Sant Just   “A”  5 12
3 Maristes Sants-Les Corts  “A”  5 10
6 AE Can Cuiàs 4 9

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
7 La Canonja - La Salle A   34-25
8 Salle Bonanova - La Salle A   28-24

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    8 16
2 Ch Bordils     8 11
3 Tdm La Canonja     8 8
8 La Salle A 8 4

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

JORNADES  RESULT.
5 Amposta - La Salle B   37-29
6 La Salle B - Sant Martí   37-34

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     6 12
2 Bm Polinya     6 10
3 H Sant Vicenç (B)    5 6
4 La Salle Montcada 5 6

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Descansa   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Montcada Iste    4 6
2 Club Handbol Ascó    3 5
3 Club Handbol Igualada     3 4

La Salle masculí
Cadet A. Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
6 Salle A - Sabadell  -
7 Maristes Rubí - Salle A  28-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Cugat    7 14
2 Granollers    7 12
3 Esplugues     6 7
8 Salle A 6 0

La Salle masculí
Cadet B. Primera catalana 1a fase - Grup 4

JORNADES  RESULT.
4 Salle B - Sant Miquel  -
5 Canovelles - Salle B  39-16 
  

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles    4 8
2 Liceo Francés    4 8
3 Sant Cugat     5 7
12 Salle B 3 0

La Salle femení
Cadet femení. Lliga catalana 1a fase - Grup 3

JORNADES  RESULT.
4 Salle - Tortosa  28-61
5 St Joan Despí - Salle   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Perelló    4 8
2 Tortosa    5 5
3 St Joan Despí     3 4
5 Salle  3 0

resultats i classifi cacions

Comerciant, si et 
vols anunciar a

La Veu truca’ns
i t’informarem

625 601 107
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La Lliga Escolar promo-
guda pel Consell de l’Es-
port Escolar de Montcada 
(CDEM) i per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) organitza el pro-
per 1 de desembre al pavelló
Miquel Poblet la presentació
ofi cial dels equips que par-
ticipen als Jocs Escolars.
L’acte es fa per cinquè any
consecutiu i es preveu que
acudeixin tots els
jugadors, entrenadors i
delegats que participen a
la competició escolar:
els centres de primària,
els instituts i els clubs.

Actes. La jornada co-
mençarà a  les 9h i
acabarà a les 13h. La festa 
s’inciarà amb la desfi lada  
de tots els conjunts i grups  

que participen a la Lliga 
Escolar. Posteriorment les 
autoritats lliuraran lots de 
material esportiu i a con-
tinuació, hi haurà jocs de 

psicomotricitat i infl ables 
a l’exterior, activitats d’at-
letisme a la zona annexa 
al pavelló i competicions 
de multiesport i de la cate-

goria benjamí. La jornada 
acabarà amb una xocola-
tada popular per a tots els 
participants en l’acte de pre-
sentació dels Jocs Escolars.

Diversió i jocs a la presentació 
dels equips escolars el dia 1 
El Miquel Poblet acollirà la cinquena edició d’aquesta jornada consolidada dins del calendari esportiu

Núria Sánchez  |  Redacció

FESTA DELS JOCS ESCOLARS

Els equips de les diferents escoles faran la tradicional desfi lada al pavelló Miquel Poblet | SANTI ROMERO

Primera edició del 
curs de socorrisme

NOVA PROPOSTA

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure, amb la 
col·laboració del Centre 
Mèdic Montcada, organit-
za per pimer cop un curs 
primers auxilis en l’esport. 
El curs, que va dirigit a 
membres d’entitats espor-
tives locals, es dividirà 
en una part teòrica d’uns 
80 minuts i una altra més 
pràctica d’uns 40 minuts, 
on s’ensenyarà com actuar 

en casos reals. L’activitat 
tindrà lloc el proper 21 de 
novembre a  la Casa de la 
Vila i anirà a càrrec de la 
doctora M. Carmen García 
Villanueva, especialista en 
medicina de l’esport. 

Inscripció. Els interessats 
poden inscriure’s abans 
del 16 de novembre en-
viant un mail a l’adreça 
rdelgado@montcada.org o un 
fax al 935 644 220. 

Núria Sánchez  |  Redacció

Els terrenys de Mas Duran, 
a Mas Rampinyo, acolliran 
el pròxim 17 de novembre 
el segon cros del Circuit 
Comarcal d’aquesta tem-
porada, que novament 
organitzen l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME), la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) i el Con-
sell Esportiu de Sabadell. 
La competició s’adreça a 
atletes entre les categories 
prebenjamí i cadet de les 
diferents escoles i clubs 
que pertanyen als Consells 
Esportius Vallès Occiden-
tal Sud i de Sabadell. 

La competició. La prime-
ra cursa, de 3.650 metres, 
serà la dels corredors ca-
dets a les 10.30h i l’última, 
per als participants preben-
jamins amb un recorregut 

de 650 metres, és previst 
que comenci a les 12.30h. 
De cada prova es farà una 
classifi cació individual i 
una altra per equips, per 
premiar els millors del 
circuit, que consta de sis 
crossos. El primer es va 
disputar el 10 de novembre 
a Ripollet, el segon serà el 
de Montcada i el tercer es 
disputarà a Barberà el dia 
24. Al mes de desembre hi 
haurà dues proves més: el 
dia 15 a Castellar i el 22 a 
Sabadell, a la zona del San-
tuari de la Salut. L’última 
cursa tindrà lloc el 12 de 
gener al Parc Central del 
Vallès, també a Sabadell.
El sector de Mas Duran 
ja va acollir la temporada 
passada un dels crossos del 
circuit comarcal, sent un 
èxit de participació i d’or-
ganització.

Mas Duran acollirà el dia 17 el 
segon cros del Circuit Comarcal
La prova s’adreça a les escoles i clubs que pertanyen als Consells Esportius del Vallès Sud i de Sabadell

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ATLETISME

El cros es disputarà en el sector de Mas Duran | ARXIU: SANTI ROMERO

Cinquanta equips 
inicien la Lliga Escolar 

NOVA TEMPORADA

Una cinquantena d’equips 
va iniciar el passat 9 de 
novembre les competicions 
de la Lliga Escolar 2007-
08 que organitza l’Insti-
tut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell 
de l’Esport de Montcada 
(CDEM). Els conjunts de 
multiesport, benjamins i 
alevins participaran a les 
competicions locals de fut-

bol sala, handbol i bàsquet. 
D’altra banda, els equips a 
partir de la categoria infan-
til de bàsquet, futbol sala, 
handbol i corfbol ho faran 
en competicions comarcals 
organitzades pel Consell 
Esportiu del Vallés Occi-
dental Sud (CEVOS). Per 
tercer any consecutiu, el 
multiesport no comptarà 
amb classifi cacions per fo-
mentar l’aprenentatge.

Núria Sánchez  |  Redacció

Partit de la lliga benjamí de futbol sala entre el Reixac i l’Elvira | NÚRIA SÁNCHEZ

Acaba el programa  
Montcada Camina 

EXCURSIONISME

El Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, i 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va 
organitzar l’11 de novem-
bre la darrera sortida del 
programa Montcada Ca-
mina, una inciativa que 
proposa cada mes una ex-

cursió matinal a diferents 
indrets del municipi. El 
destí de l’última marxa 
va ser  la Font de l’Ami-
gó, situada a la Serralada 
de Marina, molt a prop 
de l’hospital de Can Ruti, 
a Badalona, a la qual van 
assitir una cinquantena 
de persones.

Núria Sánchez  |  Redacció
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El conjunt prebenjamí 
A de l’Escola de Futbol 
Montcada és líder invicte 
de la seva categoria. Els 
nois de José Manuel Arjona 
han guanyat els cinc partits 
de lliga disputats i només 
han encaixat 8 gols en con-
tra i 61 a favor. El conjunt 
local, que juga al Grup 
Quart del Campionat de 
Lliga Prebenjamí, ha ven-
çut en els dos últims par-
tits de forma clara. D’una 
banda, a la quarta jornada 
va guanyar al camp del 
Martorelles per un clar 1 a 
8 i, en la cinquena, va vèn-
cer a casa contra el Santa 
Perpètua per un clar 11 a 
5. El tècnic local s’ha mos-
trat molt satisfet amb els 
bons resultats de l’equip, 
però creu que, en general, 
per sobre de la competició, 
cal seguir treballant per in-

culcar valors de companye-
risme i formar als jugadors 
com a persones. 

Futbol Sala. Un altre con-
junt que es manté invicte 
de la seva categoria és el ju-
venil B de la secció de fut-

bol sala. L’equip dirigit per 
José Luis Carrasco ha gua-
nyat els tres primers partits 
i és quart amb 12 punts del 
Grup Segon de Tercera Di-
visió.  En el partit corres-
ponent a la cinquena jorna-
da de lliga, el juvenil B ha 

guanyat a la pista del Sant 
Salvador Guardiola per un 
clar 1 a 8. Aquest equip 
treballa per conjuntar-se i 
consolidar-se. A més, lluita 
per obtenir bons resultats i 
aconseguir l’ascens a Sego-
na Divisió.

El prebenjamí A és líder invicte 
amb un total de cinc victòries
El recent creat juvenil B de futbol sala és manté imbatut a el Grup Segon de Tercera Divisió

Núria Sánchez  |  Redacció

FUTBOL. EF Montcada 

El prebenjamí A és líder invicte de la seva categoria i és l’equip més golejador del seu grup |  SANTI ROMERO

El juvenil obté bons 
resultats a la nova 
categoria esportiva

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

El juvenil de l’AE Can 
Cuiàs ha començat la nova 
temporada amb molt bo-
nes expectatives. El con-
junt de Rafael Nocete no-
més ha perdut un partit en 
les primeres cinc jornades 
de competició i ocupa la 
cinquena posició del Grup 
Segon de Segona Divisió. 

L’equip va perdre a la pista 
del Bosco Rocafort -segon 
classifi cat- per un ajustat 4 
a 5 en el partit correspo-
nent a la quarta jornada 
de lliga. D’altra banda, el 
conjunt local va guanyar a  
casa contra el FS Montbui 
per 3 a 1 a la setmana se-
güent. El juvenil és cinquè 
amb 12 punts.

El juvenil ha començat amb molt bon peu la nova tempoerada | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

L’equip aleví B del CFS 
Montcada ha aconseguit 
tres victòries importants 
en les tres primeres jorna-
des de lliga. El conjunt de 
Manuel Guerrero i José 
Cervero, que participa al 
Grup Tercer de Primera 

Divisió, ha guanyat els dos 
últims matxs. A la segona 
jornada, l’aleví B va visitar 
la pista del Lestonnac i va 
guanyar per un clar 0 a 5 
i, en la tercera jornada, els 
locals van vèncer 10 a 1 el 
Santa Perpètua. L’aleví B 
és tercer amb 6 punts i és 

el conjunt menys golejat 
de la seva categoria amb 
tan sols 2 gols en contra. 
Aquest grup treballa per 
aconseguir bons resultats 
i seguir jugant al màxim 
nivell. Els dos entrenadors 
s’han mostrat satisfets del 
bon començament de lliga.

El conjunt de José Cervero i Manuel Guerrero és el bloc menys golejat

L’aleví B suma tres triomfs 
consecutius importants

FUTBOL SALA. CFS Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

El cadet A del CB Mont-
cada, que participa al 
Grup Sisè del Nivell A, 
no va aconseguir guanyar 
el Barcelona B en el partit 
corresponent a la cinquena 
jornada de lliga. L’equip de 
Miguel Ángel Cortón va 
perdre 58 a 78, però el bon 
joc mostrat pels jugadors 
locals durant tot el matx no 
refl ecteix el resultat fi nal. 
Malgrat la derrota, el cadet 
A és segon amb 8 punts, 
per darrera del Barça, que 
és líder amb 10 punts.  A 
l’anterior jornada, els lo-
cals van guanyar per un 
clar 58-89 al Badalona. Per 
la seva banda, el Júnior A 
va guanyar al Safa Claror  
96 a 86 i manté intactes  les 
opcions de classifi car-se per 
la següent fase. El conjunt 
és cinquè del seu grup.

Cadet femení. El cadet fe-
mení, dirigit per Jonhatan 
López, que juga al Grup 
Novè del Nivell B guanya 
un matx important i es 

col·loca tercer empatat a 6 
punts amb el líder, el Jesús 
Maria i Josep. L’equip va 
vèncer 48 a 68 a la pista 
del Vilassar de Mar. 

El cadet femení va vèncer a la pista del Vilassar per 20 punts

El cadet A planta cara al Barça 
B en un partit molt disputat

BÀSQUET.  CB Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

L’aleví B ha guanyat les tres primeres jornades de lliga i és l’equip menys golejat de la categoria | SANTI ROMERO El cadet A va perdre contra el Barça B en un partit molt disputat | SANTI ROMERO
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Introduir arts marcials.  El grup de karate és la novetat d’enguany i l’entrenadora Hi-
ria Río ha aconseguit aglutinar una elevat nombre de nens per practicar aquesta modalitat.

EL TURÓ. Karate

Equip amb progressió. L’objectiu és que els infants s’ho passin bé, mentre fan es-
port. A banda, treballaran per superar-se i millorar el joc, segons la monitora Lorena Lema.

EL TURÓ. Bàsquet aleví

Millorar la tècnica. Aquest és l’objectiu de l’equip benjamí de futbol que entrena Ma-
nolo Fernández. És un grup ben conjuntat i amb moltes ganes d’aprendre i millorar.

MITJA COSTA. Benjamí Futbol Sala

Recta fi nal. Mohamed Lamin entrena l’equip aleví de futbol. Per a alguns alumnes, aquest 
és l’últim any a l’escola i volen gaudir al màxim lluint els colors del Mitja Costa.

MITJA COSTA. Aleví Futbol Sala

Primeres nocions de l’esport. La monitora Alicia Vizcaíno treballa perquè els nens  
aprenguin a jugar i fer esport en equip. El més important és que els infants gaudeixin.

EL TURÓ. Psicomotricitat-Multiesport

Consolidar un conjunt amb experiència.  El més important per a Pablo Gamba 
és que els jugadors consolidin aquest equip que porta tres anys jugant junts.

EL TURÓ. Benjamí- aleví FS

Primeres passes en l’esport. Laura Tort i Laia Grau s’encarreguen d’ensenyar als 
més petits de l’escola, d’una manera lúdica i divertida, com coordinar els moviments.

MITJA COSTA. Psicomotricitat

Fent un tastet. Coneixent tres esports, els alumnes de primer i segon aprenen a jugar a 
bàsquet, futbol i handbol.  La monitora és Roser Alcázar.

MITJA COSTA. Multiesport FOTOS: AE CAN CUIÀS, PILAR ABIÁN, SANTI ROMERO I NÚRIA SÁNCHEZ
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Conèixer el cos. Aprendre a conèixer el seu cos, millorar les capacitats perceptriumo-
trius i dominar certes habilitats motrius, aquests són els objectius de M. Carmen González. 

SAGRAT COR. Psicomotricitat

Gaudir de la pràctica esportiva. L’objectiu és iniciar-se en les habilitats motrius 
esportives dels tres esports i divertir-se. La monitora és Mari Carmen Pérez.

SAGRAT COR. Multiesport

Seguir aprenent. La intenció és continuar assolint els mitjans tècnics de l’handbol i 
millorar la motricitat dels alumnes. Els monitors són David González i Alfonso Medina.

SAGRAT COR. Handbol Benjamí A

Conèixer l’esport. Iniciar-se en les habilitats motrius específi ques de l’handbol i conèi-
xer les normes i dinàmica de l’esport és el que volen David González i Alfonso Medina.

SAGRAT COR. Handbol Benjamí B

SAGRAT COR. Handbol Benjamí Femení

Endinsar-se en el món del bàsquet. Aquest equip treballarà per començar a 
conèixer i aprendre a jugar a bàsquet.

CB ELVIRA CUYÀS. Escola

Consolidació del femení. Consolidar l’equip femení i contimuar amb la feina feta la 
temporada pasada. Els monitors són David González i Alfonso Medina.

CB ELVIRA CUYÀS. Mini

Obtenir bons resultats Aquest equip de recent creació lluita per aconseguir bons 
resultats en el seu primer any de competició.

IES LA FERRERIA. Infantil Futbol Sala

Conjuntar l’equip i consolidar-se. L’equip dirigit per Cristina Iniesta treballa per 
consolidar el grup i consolidar-lo de cara a l’any vinent.
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Grup d’arts marcials. Una inciativa d’enguany és potenciar les arts marcials dins de 
l’esport escolar. Aquest grup de judo és una mostra d’aquest projecte.

FONT FREDA. Judo

Esportivitat i companyerisme.  L’IES La Ribera comptarà enguany amb dos equips 
de futbol sala. El més important per als monitors és el companyerisme entre els joves.

IES LA RIBERA. Infantil Futbol Sala

Gaudir fent esport. Els objectius de l’equip són que els jugadors s’ho passin bé  i facin 
amistat amb els companys practicant futbol.

IES LA RIBERA. Cadet Futbol Sala

Coordinació i iniciació a l’esport. L’objectiu és treballar conceptes de coordina-
ció, iniciació i companyerisme. El monitor és Xavi Vidal.

FONT FREDA. Psicomotricitat

Conèixer les tres modalitats. Aquest grup s’inicia a la pràctica de l’esport fent 
bàsquet, handbol i futbol sala. El monitor és Cristòbal.

FONT FREDA. Multiesport

FOTOS: SANTI ROMERO

Aprendre les nocions bàsiques. Aquest grup treballa per conèixer 
o adquirir les primeres nocions bàsiques del futbol. El monitor és Cristobal.

FONT FREDA. Futbol Mini

Nous a la categoria. Els membres d’aquest grup porten dos anys jugant junts i en-
guany donen el salt a la categoria cadet. 

IES LA FERRERIA. Cadet Futbol Sala



>A títol personal
Laura Grau

Cosme Oriol
Passió per la fotografi a. Amb 8 anys feia les fotos de l’àlbum familiar amb la càmera de la 
tieta Maria. Als 12, el seu pare li va regalar la seva primera màquina, “una Minolta plana, com les 
que usaven els espies a les pel·lícules”, recorda Oriol, i no va ser fi ns als 25 anys que va poder 
comprar-se la seva primera càmera a les Canàries. Des d’aleshores la fotografi a és la seva gran 
passió. Durant vint anys ha estat l’ànima de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afot-
mir), considerada recentment com la Millor Entitat Fotogràfi ca 2007 per part de la Confederació 
Nacional de Fotografi a (CEF). Treballa des dels 14 anys a Lafarge Cementos –l’antiga Asland–, on 
va començar com aprenent de laboratori i ara ocupa el càrrec de responsable d’assistència tècnica 
de Catalunya. Afable i gran conversador, Oriol, de 55 anys, veu la vida amb optimisme després de 
superar un atac de cor fa set mesos. 

“L’Afotmir s’ha d’apropar
 a les noves generacions”

Vint anys al capdavant de l’Afotmir. 
Quin balanç en fa?
Els moments positius pesen molt 
més que els negatius. M’ho he 
passat molt bé i em sento orgullós 
d’haver contribuït al moviment 
cultural de Montcada i d’haver 
portat el seu nom ben alt a nivell 
català i espanyol. Ara mateix els 
tres fotògrafs més punters del pa-
norama nacional són de l’Afotmir: 
Miguel Parreño, Sergio Tello i 
Gabriel Brau.
Com van ser els començaments de 
l’entitat?
El primer gèrmen de l’Afotmir va 
ser un grup fotogràfi c que Joan 
Góngora va impulsar a l’empresa 
Asland. Després el grup es va obrir 
a la resta del poble i va començar 
a funcionar al Casalet del carrer 
Balmes. La fotografi a no només 
era una afi ció que ens apassionava, 
sinó també una excusa per reunir-
nos i compartir coneixements.

Ho diu amb certa nostàlgia, què és el 
que ha canviat?
Ara hi ha més hermetisme a l’hora 
de desvetllar els petits trucs, potser 
a causa de la febre dels concursos, i 
la gent no és tan participativa quan 
proposem activitats. Els socis ja 
no venen a la seu a portar les fo-
tografi es dels concursos mensuals, 
les envien des de casa per Internet. 
Crec que això ha perjudicat la vida 
associativa. També hi ha hagut una 
davallada en el nombre de perso-
nes que s’apunten als cursos.
A què atribueix aquest fenomen?
Ens han fet creure que tothom pot 
fer fotos amb les càmeres digitals. 
Com no han de pagar ni rodets ni 
revelats, el criteri és fer-ne moltes 
i alguna se’n salvarà, encara que 
amb prou feines sapiguen enqua-
drar ni enfocar. 
Què li ha suposat el canvi de la foto-
grafi a analògica a la digital?
Els canvis als 50 anys no són tan 

fàcils d’assimilar com als 30. La 
veritat és que m’he anat adaptant, 
però al començament em sentia 
com si passés de la universitat al 
parvulari. Els paràmetres tècnics 
són similars, però la “cuina” ja no 
és el laboratori, sinó l’ordinador. 
La fotografi a digital obre més pos-
sibilitats a la imaginació i a la crea-
tivitat dels autors.

Quin tipus de foto l’atrau més?
M’agrada fotografi ar persones, 
sobretot del món rural. Suposo 
que em recorda la meva infantesa, 
quan anava a veure els meus avis 
materns a Mas Rampinyo, que 
tenien camps i bestiar. No només 

gaudeixo fent les fotos, sinó par-
lant amb la gent sobre com és la 
seva vida. És molt enriquidor.
Dels 13 anys als 25 anys va viure a 
la colònia d’Asland. Com ho recor-
da?
Asland, ara Lafarge, ha estat el 
modus vivendi de tres generaci-
ons de la meva família. Marxar 
de Mas Rampinyo, on tenia els 
meus amics, a un lloc així va ser 
com anar a l’exili. Sort del Travi-
mo! L’última casa de la colònia era 
el laboratori de la fàbrica, on vaig 
entrar d’aprenent als 14 anys. Allà 
vaig aprendre moltes coses, com 
revelar les fotografi es del ciment. 
Asland també em va fi nançar els 
estudis universitaris i ara és un dels 
espònsors de l’Afotmir.
Fa set mesos va sofrir un atac de 
cor. Com li ha canviat la vida?
Costa superar-ho, però et dóna una 
nova perspectiva a l’hora de plan-
tejar-te el dia a dia. Ara només faig 

el que em ve de gust i he aprés a 
dir no. Espero prejubilar-me d’aquí 
a dos o tres anys i emprendre di-
versos projectes que tinc pendents.
Quins són aquests projectes?
Vull anar tres mesos a Cuba a fer 
un reportatge sobre el procés de la 
canya de sucre; fotografi ar totes les 
Illes Canàries des de l’interior i des 
de la costa i fer un treball sobre la 
Casa de les Aigües per intentar acon-
seguir el reconeixement de Mestre 
de la FIAP, màxima institució foto-
gràfi ca europea.
Com veu el futur de l’Afotmir?
Hem d’adaptar-nos als nous hàbits 
de la gent perquè continuï partici-
pant i anar a buscar planter a les es-
coles i instituts. Per fer-ho, cal pujar 
al carro de les noves tecnologies i, 
per exemple, tenir un web modern 
i dinàmic, on es pugui consultar 
tota la informació del que fem. El 
principal repte és apropar l’Afotmir 
a les noves generacions.

“Crec que la fotografi a 
digital obre més 
possibilitats a la 
imaginació i a la 
creativitat dels autors”

SANTI ROMERO

Fotògraf
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