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Lafarge retira l’expedient 
que estava tramitant per iniciar 
una nova activitat extrac-
tiva al Turó. PÀG. 4
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Barbosa obté el pre-
mi Josep Llimona 
d’escultura . PÀG.  25
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Les associacions de comerciants 
estan a punt per posar en marxa 
la campanya de Nadal, per pre-
miar la fi delitat dels seus clients 
amb regals i sorpreses durant 
aquestes dates. Des de l’Ajunta-
ment, el 30 de novembre s’encén 
la il·luminació dels carrers. La 
Fira de Nadal, els dies 15 i 16 de 
desembre, al carrer Major, es de-
dicarà enguany al món dels ofi cis 
tradicionals. 

El Nadal arriba 
als aparadors 
dels comerços

Aparador amb motius nadalencs L P. ABIÁN

> Esports: José M. Borbón, ‘Pati’, nou entrenador del Game’s Gallery Montcada de futbol sala. PÀG. 30

Societat

El Dia Mundial de la Sida es 
commemora amb un tapís 
en record de les víctimes el 
30 de novembre.  PÀG. 16

ARXIU/ LAURA GRAU

PÀG. 18

PUBLICITAT

SANTI ROMERO

>CONVENI DE LA LAV

> VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Clam unànim contra els maltractaments 
L’Ajuntament i el Consell Mu-
nicipal de Dones, amb la col-
laboració d’entitats, van organit-
zar del 23 al 26 de novembre 
diferents actes en record de les 
dones que han mort aquest any 
a causa de la violència masclista. 
La xifra de víctimes ja s’acosta a 
la setantena, segons fonts ofi cials, 
el que converteix aquest fenòmen 
en una autèntica xacra social a 
eradicar. El nou projecte de llei 
sobre la violència vers les dones 
s’apunta com una nova arma de 
lluita contra aquesta problemàtica.

PÀG. 15

Brindis pel soterrament PÀG.3

Punt d’informació instal·lat el 23 de novembre davant la Casa de la Vila L PILAR ABIÁN
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>Actualitat

LAV I LÍNIA DE PORTBOU

Foment, Generalitat i Ajuntament signen un 
conveni que assegura el soterrament total
Totes les parts implicades qualifi quen de ‘jornada històrica’ la data de la signatura del text, que recull les demandes del Consistori i de la Plataforma

De “jornada històrica” van 
qualifi car totes les autoritats pre-
sents el dia de la signatura del 
conveni que regula el pas de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV) al 
seu pas per Montcada i Reixac. 
L’acte protocol·lari es va fer el 
19 d’octubre a la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila, plena 
a vessar de veïns i representants 
d’entitats que no es van voler 
perdre aquest esdeveniment. La 
fi rma va anar a càrrec del conse-
ller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat, Joa-
quim Nadal; el secretari d’Estat 
d’Infraestructures i Planifi cació 
del Ministeri de Foment, Víctor 
Morlán; l’alcalde, César Arriza-
balaga (PSC), i el president de 
l’Adif, Antonio González. 

Acords principals. El conveni 
consta de cinc acords que donen 
resposta a les demandes del go-
vern municipal i de la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total. El 
punt més destacat és el compro-
mís del Ministeri de redactar i 
tramitar el projecte de soterra-
ment de la línia convencional 
Barcelona-Portbou al seu pas per 
la zona urbana de Montcada, 
des del límit amb Vallbona, mit-
jançant un nou traçat sota el riu 
Ripoll, fi ns a la seva ribera nord. 

Dins d’aquest projecte també 
es defi nirà la construcció d’una 
nova estació ferroviària de roda-

lies soterrada, en substitució de 
l’actual. Mentre no es construeix 
el nou túnel de la línia conven-
cional i la nova estació, el servei 
de rodalies es continuarà donant 
a l’antiga. 
Un altre aspecte destacat del 
conveni és que, una vegada entri 
en servei el nou traçat del túnel 
de la línia Barcelona-Portbou, 
es desmantellaran les vies i els 

terrenys que ocupen seran ce-
dits a l’Ajuntament per a la seva 
qualifi cació com a zona pública 
verda. El conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Joaquim Nadal, 
va destacar que la signatura del 
conveni “és un acte de compro-
mís del govern català i espan-
yol amb la ciutadania de Mon-
tcada i els seus representants 
locals”. Mentre que el secretari 
d’Estat d’Infraestructures, Víc-
tor Morlán, va manifestar que es 
tracta d’“una jornada històrica 
que té lloc després d’un llarg 
procés de converses i negocia-
cions, que ha culminat en un 
bon acord”. 

Breu història. César Arrizaba-
laga va tancar l’acte recordant 
com va començar el procés i tots 
els obstacles que s’han hagut 
de superar, com els problemes 
tècnics que al 2003 van posar 
en perill el soterrament total. 
Arrizabalaga també va tenir pa-
raules d’agraïment pel paper de 

la Plataforma Tracte Just, a qui 
va demanar que s’impliqui en 
el seguiment de les obres. Per a 
l’alcalde “comença el compte 
enrere cap a la consecució 
d’un projecte llargament per-
seguit per la ciutat”. L’acte va 
comptar amb una nodrida re-
presentació de la Plataforma i de 
tots els grups municipals, amb 
l’excepció del PPC. La portaveu 
a Montcada, Eva García, va qua-
lifi car el conveni d’“electoralista 
i paper mullat” ja que va asse-
gurar que als Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per al 2008 no 
hi ha cap partida assignada al so-
terrament de la línia de Portbou. 
L’alcalde va criticar “l’estratègia 
de crispació dels populars” i 
va recordar que va ser el govern 
del PP el qui va desvirtuar el 
projecte inicial, l’any 2003, amb 
la proposta que el tren sortís a 
l’exterior a l’alçada de la Casa 
de la Vila, proposta que va ser 
rebutjada tant per l’Ajuntament 
com per la ciutadania. 

La Sala Institucional de la Casa de la Vila es va omplir de veïns i representants de partits i entitats per assistir a la signatura | SANTI ROMERO

Preparatius

Adif comença les inspeccions dels edifi cis

L’empresa Adif, adscrita al Mi-
nisteri de Foment i responsa-
ble de la gestió de les obres de 
la Línia d’Alta Velocitat (LAV), 
està duent a terme la inspec-
ció de les façanes i zones co-
munes de 145 edifi cis pròxims 
a les obres  en el tram Nus de 
la Trinitat-Montcada i Reixac. 
La majoria d’aquests edifi cis 
pertanyen al terme municipal 
montcadenc. 
Segons el departament de prem-
sa de l’Adif, ja s’han inspeccionat 
el 36% de les façanes i el 27% 
de les zones comunes del total 
de blocs d’habitatges que s’han 
de sotmetre a reconeixement. 
Per zones comunes s’entén es-
pais que comparteixen els veïns 
com les terrasses col·lectives o 
els garatges. Prèviament a les 
inspeccions, que duen a terme 
tècnics acreditats per l’Adif, el 

president de les comunitats de 
veïns i els propietaris de cada 
habitatge, reben una carta on 
sel’s informa de les visites. Du-
rant les inspeccions, els tècnics 
fan un reportatge fotogràfi c tant 
dels elements externs com inte-
riors de cada habitatge i un infor-
me tècnic sobre el seu estat de 
conservació. 
La fi nalitat d’aquestes actuaci-
ons és tenir constància de l’estat 
de cada edifi ci proper a la via per 
fer-ne el seguiment i valorar, si 
en el decurs de l’execució de les 
obres, cal aplicar mesures com-
plementàries per evitar possibles 
afectacions. L’Adif té previst 
obrir properament una ofi cina 
a Montcada, a la Casa Larratea, 
amb l’objectiu d’atendre qualse-
vol dubte que puguin tenir els 
veïns de les zones properes a les 
obres i, alhora, fer el seguiment 
dels treballs | LG

El conveni consta 
de cinc acords que 
donen resposta a les 
demandes del govern 
municipal i de la 
Plataforma Tracte Just

Laura Grau | Montcada

‘Comença el compte 
enrere cap a la 
consecució d’un 
projecte llargament 
perseguit per la ciutat’, 
va dir l’alcalde

03
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Lafarge Cementos ha decidit 
fer marxa enrere en el projecte 
d’iniciar l’activitat extracció de 
pissarres en un nou sector del 
Turó, proper al barri de Can 
Cuiàs. La cimentera ha retirat 
l’expedient que havia presen-
tat davant del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, motiu 
pel qual el govern autonòmic ha 
arxivat la tramitació iniciada ara 
fa un any. L’Ajuntament conside-
ra que els informes d’incompati-
bilitat urbanística presentats per 
l’administració local han propici-
at la decisió de Lafarge. A més 
del Consistori també s’oposen al 
projecte entitats veïnals i partits 
polítics que han presentat les al-
legacions corresponents. Ara, la 
cimentera es veurà obligada a 
iniciar una nova tramitació per 
obtenir l’autorització ambiental. 

Pressió municipal. “La resolució 
de l’Ajuntament d’incompati-
bilitat urbanística de l’activitat 
que proposa l’empresa cimen-
tera ha estat decisiva perquè 
Lafarge hagi retirat l’expedient 

iniciat”, ha manifestat el presi-
dent de l’Àrea de Política Territo-
rial, Jordi Climent (PSC). 
Lafarge va començar la trami-
tació per adequar-se a la Llei 
d’Intervenció Ambiental al juny 
del 2006. L’estiu passat, l’Ajun-
tament va redactar un informe 
tècnic denegant l’autorització 
necessària per a l’actuació per 
incompatibilitat amb el plane-
jament urbanístic, ja que hi ha 
nuclis habitats molt propers al 
sector. També entitats veïnals, el 
Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció i partits polítics 
–ICV-EUiA i Esquerra– van pre-
sentar-ne al·legacions en contra.

Resolució. La Generalitat ha re-
solt arxivar la sol·licitud de La-
farge d’autorització ambiental 
per a l’exercici d’una activitat 
d’extracció de calcàries i pissar-
res, retornar a l’empresa la docu-
mentació de l’expedient que fa 
referència a l’ampliació de l’acti-
vitat i, per últim, obrir un nou 
expedient d’adequació de l’acti-
vitat existent. 
Per al Grup de Medi Ambient, 
que ha demanat la fi nalització 
total de l’activitat extractiva de 
Lafarge, el fet que s’hagi arxivat 
la tramitació iniciada no implica 
que la cimentera renunciï a seguir 
les extraccions i ha anunciat que 
tornarà a presentar al·legacions 
al nou expedient d’adequació 
que aquesta tramiti.

LAFARGE CEMENTOS

La cimentera retira l’expedient per iniciar  
una nova activitat extractiva al peu del Turó
L’informe d’incompatibilitat urbanística presentat per l’Ajuntament a la Generalitat ha propiciat que Lafarge faci marxa enrera en la tramitació iniciada fa un any

L’AV de Can Sant Joan, el barri més proper a la cimentera, ha mostrat la seva satisfacció per la retirada de l’expedient |  SANTI ROMERO

Entrevista amb la 
presidenta de l’Àrea 
Social. PÀG. 8

L’AV de la Ribera no vol 
que els veïns paguin 
per fer obres. PÀG. 9

>Notícies

Pilar Abián | Redacció

El Consistori i la Plataforma antiincineració, contra la crema de llots a Lafarge

D’acord amb una moció aprovada 
per unanimitat en Ple municipal al 
desembre del 1999, l’Ajuntament 
s’oposa a la incineració de residus 
a les cimenteres i, per tant, s’alinea 
al costat de la recentment creada 
Plataforma antiincineració. El 23 de 
novembre, el president de l’Àrea de 
Política Territorial de l’Ajuntament, 
Jordi Climent (PSC), es va reunir 
per primer cop amb representants 
d’aquest col·lectiu que ha promogut 
l’AV de Can Sant Joan. Ambdues 
parts van acordar fer front comú 
davant la Generalitat contra la pos-
sibilitat que Lafarge Cementos pugui 

utilitzar llots de depuradora o altres 
residus com a combustible.

Moció. La moció que l’Ajuntament 
va aprovar fa set anys acorda que el 
Consistori no autoritzi la incineració 
de residus a Lafarge. També inclou 
instar el govern de la Generalitat a 
excloure la incineració als forns de 
les cimenteres i sol·licitar al Parla-
ment que acceleri la tramitació de 
la Iniciativa legislativa Popular per 
a la prohibició de la incineració de 
residus. La moció s’aprovava arran 
l’acord de la Junta de Residus de 
la Generalitat amb l’Agrupació de 

Fabricants de Ciment per promoure 
l’ús de residus com a combustible 
i, segons ha manifestat Climent, el 
contingut de la mateixa continua vi-
gent. El president de l’AV Can Sant 
Joan, José Luis Conejero, com a 
portaveu de la Plataforma antiincine-
ració s’ha congratulat que el govern 
es reiteri en aquest posicionament i 
doni suport al col·lectiu ciutadà en 
les seves reivindicacions. 
Lafarge és a l’espera de rebre l’au-
torització ambiental de la Genera-
litat per cremar residus en substi-
tució del combustible que utilitza 
actualment | PA

front comú

A l’informe contrari fet 
per l’Ajuntament es van 
afegir les al·legacions 
presentades aquest estiu 
per entitats i partits
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L’Ajuntament ha atorgat fi nalment 
la llicència de construcció a la pro-
motora Recober, propietària del 
solar de l’antiga cerveseria d’es-
tiu, al carrer Montiu, per edifi car 
prop d’una trentena d’habitatges. 
L’espai no es podrà mantenir com 
a zona verda, malgrat les reivindi-
cacions expressades per una pla-
taforma veïnal encapçalada per 
l’AV de Montcada Centre que ha 
fet en els últims mesos diverses ac-
cions de protesta reclamant que no 
es construeixi en aquest terreny i 
ha recollit més de 2.000 signatu-
res de suport. 
Els grups municipals d’ICV-
EUiA i Esquerra han fet sengles 
comunicats criticant l’actitud del 
govern de coalició –PSC i CiU– i 
especialment de CiU, en conside-
rar que va crear falses esperances 
durant la campanya electoral so-
bre la possibilitat de mantenir el 
solar com a zona verda.

Cronologia. L’inici de l’expedient 
es remunta a l’any 2005 quan 
l’Ajuntament va decidir adquirir 
dues fi nques emblemàtiques del 
municipi, Can Casamada, al car-
rer Colon, i la casa Larratea, al 
carrer Montiu –ambdues incloses 
al catàleg del Patrimoni Arquitec-
tònic de la localitat i que daten del 
segle XIX. A canvi de mantenir 
aquests edifi cis, el Consistori va 
traspassar el sostre edifi cable dels 
solars al terreny de l’antiga cerve-
seria del carrer Montiu. 
El 16 de juny de 2006, l’Ajunta-
ment va aprovar en Ple extraordi-
nari  la modifi cació del Pla General 
Metropolità (PGM) en les parcel-
les afectades així com el conveni 
amb els propietaris de les fi nques 

i l’empresa municipal Montcada 
Òptima. 
La junta de Govern Local ha do-
nat ara autorització al propietari 
per construir 20 habitatges a preu 
lliure i 8 a preu concertat, a més 
d’una seixantena d’aparcaments. 
“El Consistori ha fet gestions per 
intentar traslladar el sostre edifi -
cable a un altre punt del munici-
pi, però l’operació fi nalment no 
ha estat possible i el propietari té 
ple dret a edifi car”, ha explicat el 
president de l’Àrea de Política Ter-
ritorial, Jordi Climent (PSC).
La concessió de la llicència de 
construcció ha propiciat les críti-
ques d’ICV-EUiA i d’Esquerra. 
Els ecosocialistes, grup majoritari 
en l’oposició, acusen especialment 
CiU i el seu cap de llista, Joan Ma-
resma, d’haver enganyat la ciuta-
dania. “El desenllaç d’aquest 
afer posa en evidència que el go-

vern municipal no té cap volun-
tat de recuperar el diàleg amb 
els veïns ni de promoure la seva 
participació”, ha dit el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González. 

Esquerra també ha fet dures críti-
ques contra el govern. “Benefi cia 
els interessos dels promotors i 
constructors en detriment dels 
veïns, desoïnt les reivindicacions 
expressades per la plataforma 
Salvem la cerveseria”, ha dit la 
formació en un comunicat públic, 
tot recordant que el seu ha estat 

l’únic grup municipal que mai no 
ha donat suport a aquest projecte 
en cap Ple.
Joan Maresma, en nom de CiU, 
ha respost les crítiques dient que 
en aquest procés, els únics que 
han canviat d’opinió han estat els 
edils d’ICV-EUiA. El regidor ha 
recordat que “quan es va apro-
var l’operació urbanística per 
permetre la construcció dels 
pisos a la cerveseria d’estiu, al 
juny del 2006, els ecosocialistes 
van votar-hi a favor, ja que for-
maven part del govern munici-
pal de l’anterior mandat”.
Maresma també ha explicat que 
el govern ha fet el possible per 
convèncer el propietari del ter-
reny de l’antiga cerveseria per-
què traslladés l’edifi cabilitat a un 
altre espai del municipi, però la 
constructora fi nalment no ha ac-
ceptat aquesta opció.

L’Ajuntament atorga la llicència per 
construir un bloc de pisos en el solar
Pilar Abián | Redacció

El terreny on es construirà el bloc de pisos i que abans ocupava la cerveseria presenta avui dia aquest estat d’abandonament | PILAR ABIÁN

CERVESERIA D’ESTIU

ICV-EUiA i Esquerra acusen el govern i, especialment CiU, d’haver creat la falsa esperança que el terreny podria ser zona verda

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
interposat un recurs contenciós 
administratiu contra l’aprovació 
defi nitiva del Pla parcial, feta per 
la Generalitat, que ha permès la 
construcció de la nova fàbrica de 
Valentine al polígon Can Milans, 
a Montcada, però a prop del nu-
cli urbà de la Llagosta. Aquest és 
el segon recurs que el Consistori 
llagostenc presenta en termes si-
milars i del qual va donar compte 
l’alcalde del municipi, Antonio 
Rísquez (PSC), al Ple d’octubre 
de la localitat. Al novembre del 
2006, l’Ajuntament llagostenc va 
denunciar la modifi cació del Pla 
General Metropolità per perme-
tre la instal·lació de la fàbrica de 
pintures a Can Milans | SD

Nou recurs 
contra el 
trasllat de 
Valentine 

El govern municipal –PSC i CiU– 
organitza el 13 de desembre, a les 
19.30h, una audiència pública a 
la Casa de la Vila per presentar 
els pressupostos municipals i les 
ordenances fi scals del 2008, així 
com el Pla d’Actuació Municipal 
fi ns al 2011 que es va donar a 
conèixer a principi de mes. L’acte 
començarà amb la presentació per 
part de representants polítics dels 
tres grans blocs temàtics plantejats 
i seguirà amb un debat en el qual 
els assistents podran formular pre-
guntes, suggeriments i propostes. 
Segons el Reglament de Partici-
pació Ciutadana, la convocatòria 
d’audiència pública es presenta 
com un mecanisme participatiu 
perquè les entitats i els ciutadans 
puguin informar-se i plantejar la 
seva opinió sobre la gestió munici-
pal de forma oberta i directa | LR

Audiència 
pública per 
presentar els 
pressupostos

El govern local ha 
fet gestions amb el 
propietari per traslladar 
el sostre edifi cable a un 
altre solar, però fi nalment 
no hi ha hagut acord
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL

“Donem uns bons serveis tenint en compte que 
assumim més competències de les que tenim”
Ana Rivas (PSC) exposa els reptes de l’Àrea Social, que gestiona els serveis a les persones, i a la que el govern local dóna especial èmfasi en aquest mandat    

Ana Rivas (PSC) és una de les re-
gidores més joves del govern. Tot 
i així, en aquest mandat assumeix 
la responsabilitat de presidir l’Àrea 
Social, que engloba Salut Pública i 
Consum, Serveis Socials, Esports, 
Cultura, Infància i Joventut, Drets 
Civils i Integració, Dona i Igualtat 
i Educació, Regidoria que també 
dirigeix. Malgrat el compromís 
que això implica, Rivas es mos-
tra il·lusionada amb la possibilitat 
d’incidir en les polítiques que més 
directament afecten els serveis a 
les persones. 
  
-El govern diu que en aquest 
mandat l’important seran les 
persones. Això vol dir que l’Àrea 
Social tindrà una rellevància es-
pecial. Com afronta el repte?
Està molt bé que un Ajuntament 
amb un alcalde d’esquerres prio-
ritzi les persones com a eix prin-
cipal del seu mandat. La prova 
més clara és que Participació 
Ciutadana ara està directament a 
Presidència, o sigui, sota la tutela 
directa de l’alcalde. Ara bé, el pes 
principal dels serveis a les perso-
nes, evidentment recau a l’Àrea 
que jo presideixo i és un repte que 
afronto amb il·lusió i amb molta 
responsabilitat. Hem de treballar 
amb la màxima cura possible i 
intentant arribar a tothom, fo-
mentant les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, d’integració, de 
foment de la cultura... 

-Aquest compromís del govern 
es traduirà en una major dotació 
econòmica per a l’Àrea Social?
Evidentment. El factor econòmic 
és primordial per tirar endavant 
els projectes que tenim en ment. I 
per donar serveis a les persones 

es necessiten, fonamentalment, 
dues coses: equipaments i gent 
que hi treballi. I ambdues coses 
volen dir més diners.

-Quins són els principals reptes 
que afronta l’Àrea Social per a 
aquest mandat?
No sé si els principals però alguns  
força importants van lligats amb 
la pregunta anterior. Tenim un 
equipament gairebé acabat que és 
el Kursaal de Can Sant Joan, que 
esperem, desitgem i, de fet, estem 
segurs serà un motor de dinami-
tzació social per al barri i, a més, 
donarà cabuda al segon equip de 
Serveis Socials del municipi. Un 
altre equipament importantíssim 
és la biblioteca de Montcada, que 
es traslladarà a Pla d’en Coll, amb 
quasi 3.000 m2 d’espai per a la lec-
tura, l’estudi, les xerrades, la dina-
mització cultural... i està annexa a 
un teatre municipal de 450 locali-
tats que ens permetrà acabar de 
consolidar la programació de tea-
tre, música i dansa que venim fent 
fi ns ara i, en tercer lloc, el projecte 
de dues noves escoles bressol mu-
nicipals, una al centre i una altra a 
Mas Duran. En defi nitiva, el repte 
és assolir aquells nous equipaments 
que la ciutadania necessita per mi-
llorar la seva qualitat de vida.
-Considera que els serveis que 
ofereix l’Àrea a la ciutadania 
cobreixen les necessitats de la 
població o creu que s’han de 
millorar?
Evidentment s’ha de continuar 
treballant per millorar tots els ser-
veis. Tot i que l’esforç és impor-
tant, mai n’hi ha prou per cobrir 
les necessitats. Tenint en compte 
que assumim competències que 
en ocasions no ens pertoquen com 
a govern local i per les quals no 
rebem aportacions econòmiques 

ni de l’administració central ni au-
tonòmica, ens podem donar per 
satisfets amb la situació del nostre 
municipi. Sovint, amb els pocs 
recursos de què disposem, fem 
autèntics equilibris per atendre les 
necessitats de la població.
-Quins departaments s’han de 
potenciar i per què?
Aquesta resposta és complicada... 
És com preguntar: “a qui t’estimes 
més, al papa o a la mama?”. Cada 
departament necessita, en la seva 
mesura, que se’l potenciï. Per 
exemple, és evident que amb la 
nova Llei de Dependència poten-
ciarem els Serveis Socials, amb la 
incorporació de més professionals. 
Cada cop tenim més gent gran 
que necessita d’ajut per poder viu-
re en condicions dignes, més nens 
que necessiten serveis específi cs. 
Però també estem potenciant el 
departament d’Educació, amb la 
creació de places públiques per a 
la franja de 0 a 3 anys, i la cultura 
amb nous equipaments i la con-
solidació les fundacions Capella i 
Masoliver. Els esports són punters 
a Montcada en moltíssims àmbits i 
necessitem equipaments moderns. 
En fi , tots els departaments reque-
reixen que se’ls potenciï. 
-A més de presidir l’Àrea, vos-

tè és la regidora d’Educació. 
Quins són els objectius per a 
aquest mandat?
Els més destacats són augmentar les 
places d’escola bressol, potenciar el 
programa Trànsit per facilitar el pas 
de l’ensenyament obligatori al món 
laboral als alumnes que no aproven 
l’ESO i, fi nalment, acabar de confi-
gurar el nou mapa escolar.

-Quines escoles bressol hi ha 
projectades?
Ens vam comprometre amb la Ge-
neralitat a crear 210 places fi ns al 
2010. Actualment en tenim 130. 
Les properes actuacions previstes 
són adequar Can Casamada, amb 
70 places al centre, i ampliar-ne el 
nombre d’aules a la Cooperativa 
que hi ha al CEIP Font Freda,  
creant 25 noves places. També 
projectem una nova escola bressol 
a Mas Duran.
-I els nous instituts, quan es fa-
ran realitat?
No podem donar un calendari 
defi nitiu perquè encara no hem 
pogut cedir els terrenys a la Ge-
neralitat. L’antic camp de futbol, 
on anirà en Montserrat Miró, està 
afectat pel pas de la Línia d’Alta 
Velocitat i el solar del futur l’IES 
La Ribera, pel trasllat de la fàbri-
ca Valentine. Esperem que en un 
breu termini de temps aquestes 
afectacions s’eliminin.
-I l’escola de Mas Duran obri-
rà el curs vinent?
Està previst que les classes de 
P3, P4 i P5 comencin a funcio-
nar al setembre del 2008 i durant 
el curs s’acabarà de construir la 
resta del centre fi ns a sisè de pri-
mària.

Ana Rivas (PSC) considera que l’Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, ha de vetllar per uns bons serveis |  FOTOS: S. ROMERO

“Per donar serveis a les 
persones es necessiten 
espais, equipaments 
i gent que hi treballi i 
això requereix més 
recursos econòmics”

Pilar Abián | Redacció

“Malgrat que l’esforç 
que fa l’Ajuntament és 
important, mai no n’hi ha 
prou per cobrir totes les 
necessitats”

“Les prioritats d’Educació 
passen per crear més 
places d’escola bressol i 
fer realitat projectes com 
els dels nous IES”

08
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L’AV de la Ribera, després de fer 
diverses reunions informatives, as-
segura que la majoria de veïns del 
barri no està disposada a pagar 
per la rehabilitació integral dels 
edifi cis. “Estem d’acord amb 
les reformes però s’han de fer 
fi ns a on arribi el diner públic, 
ja que la Ribera és un barri on 
els veïns tenen pocs recursos 
econòmics”, ha explicat la pre-
sidenta de l’AV, Elisa Fernández. 
L’entitat veïnal indica que el cost  
per instal·lar ascensors és, de mit-
jana, de 380.000 euros per immo-
ble. L’Ajuntament i la Generali-
tat, a través de subvencions, en 
fi nancien fi ns a un 70% i el 30% 
restant l’han d’aportar els veïns, 
que haurien d’assumir uns 6.000 
euros per habitatge, un cost que, 
segons Fernández, “no pot assu-
mir la majoria de gent”. 

Resposta de l’Ajuntament. El regi-
dor responsable del Pla Integral, 
Carles Guijarro (PSC), ha volgut 

deixar clar que l’Ajuntament “no 
obliga ningú a fer obres, és una 
decisió que han de prendre els 
veïns i també són ells mateixos 
els que encarreguen l’obra a 
una empresa”. L’edil ha mani-
festat que el Consistori assessora 
i dóna facilitats a les comunitats 
interessades a fer reformes. En 
aquest sentit, el Centre Cívic La 
Ribera acull una ofi cina d’informa-
ció sobre la rehabilitació d’edifi cis 
i cada dimarts, de 17 a 20h, hi ha 

servei jurídic. Sobre l’opinió de l’AV, 
Guijarro ha puntualitzat que “hi ha 
veïns que sí que estan interessats 
en els reformes”. 

Obres. Els treballs de remodelació 
de l’avinguda i la plaça de la Ribe-
ra, el carrer Llevant i el primer tram 
del carrer dels Horts estaven a punt 
de fi nalitzar al tancament d’aquesta 
edició. L’actuació ha permès que el 
veïnat disposi d’aquest espai públic 
com a zona d’estada i de lleure.

Silvia Díaz | Redacció

L’AV diu que la majoria dels veïns 
no vol pagar per rehabilitar pisos
L’Ajuntament recorda que cap comunitat està obligada a fer obres de millora si no vol

LA RIBERA

L’AV va convocar una assemblea el 17 de novembre al Parc de les Aigües | AV LA RIBERA

L’Ajuntament lliura les 
claus dels 36 habitatges

L’Ajuntament va lliurar el 15 de 
novembre les claus dels 36 habi-
tatges de protecció ofi cial de Font 
Pudenta, que s’han cosntruït en un 
immoble que l’empresa Alcaraz ha 
fet al passeig de la Font Pudenta, 
36, i formen part d’una comunitat 
en què conviuen pisos de venda 
lliure i socials. Aquest model de 
construcció d’habitatge protegit, a 
través de convenis amb construc-
tores, es vol continuar implemen-
tant al municipi, conjuntament 
amb  pisos edifi cats en terrenys 
públics. La majoria dels habitatges 

tenen entre 58 i 65 m2 i el preu mig 
és de 140.000 euros. Els pisos tam-
bé tenen una plaça d’aparcament i 
traster. Una de les benefi ciàries del 
sorteig, Mónica Márquez, va expli-
car que troba profi tosa la iniciativa 
per als joves que es volen indepen-
ditzar: “Considero que aquests 
tipus d’habitatges tenen preus 
raonables”, va dir. Contràriament, 
una altra de les adjudicatàries, 
Sílvia Garcia, va afi rmar que els 
acabats no eren els esperats: “Crec 
que el pis no està en perfectes 
condicions i hauré d’invertir per 
millorar alguns desperfectes”.

Núria Sánchez | Font Pudenta

PISOS PROTEGITS A FONT PUDENTA

Els pisos els ha construït Alcaraz  en conveni amb el Consistori

La regidora d’Habiatge, Eva Gonzalo (PSC), lliura una clau a un propietari | NÚRIA SÁNCHEZ
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Des del desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra a Montcada, la 
Comissaria de la Policia Nacional 
ha traspassat al cos autonòmic 
bona part de la seva operativa i 
ha centrat les seves funcions en 
el servei de documentació i en 
la lluita contra la immigració il-
legal, a més d’intervenir en casos 
dirigits pels grups de delinqüència 
organitzada i de la policia judicial. 
La nova conjuntura s’ha traduït 
en una adeqüació dels espais de 
la Comissaria per adaptar-la a 
les noves necessitats. Així, en els 
últims mesos, s’ha habilitat una 
sala d’espera per a les desenes 
d’usuaris que passen diàriament 
a tramitar documentació i els an-
tics mostradors han estat substituïts 
per taules amb cadires des d’on els 
ciutadans són atesos pels funciona-
ris de manera personalitzada. 
L’última novetat incorporada ha 
estat el DNI digital que va entrar 
en funcionament a principi de no-

vembre. El nou document permet 
la possibilitat de fer tràmits amb 
l’administració via Internet, ja que 
inclou la certifi cació digital. 

Estrangeria. Des del novem-
bre del 2006 al mateix mes del 
2007 la Comissaria ha tramitat 
10.402 DNI, 4.581 passaports 
i 3.734 targetes d’estrangeria. 
“Les tramitacions sol·licitades 
per estrangers cada dia van en 
augment”, explica el comissari 
Santiago Lubián. A més de les 
targetes de residència, a la Comis-
saria es fan cartes d’invitació per 
a ciutadans de països no comu-
nitaris, informes per aconseguir 
la nacionalitat i certifi cats per a 
membres de la Unió Europea. 
La majoria d’usuaris són equa-
torians i marroquins, encara que 
per la Comissaria passen anual-
ment ciutadans de tots els conti-
nents. “Alguns venen acompa-
nyats per familiars i amics que 
fan d’intèrprets i faciliten la 

comunicació amb els funciona-
ris”, explica Lubián. 

Expedients d’expulsió. No tots els 
estrangers que viuen a Montcada 
i Reixac, però, tenen els papers 
en regla. Durant l’últim any la 
Policia Nacional ha tramitat prop 
d’un centenar de propostes d’ex-
pulsió per estada irregular. Tam-

bé s’hi han fet intervencions en 
què s’han detingut 52 persones 
que han estat remeses al jutge per 
delictes vinculats a la immigració 
il·legal, l’explotació laboral i la 
falsedat documental. El comissari 
apunta que, sovint, els implicats 
en aquests delictes també són es-
trangers que s’aprofi ten dels seus 
propis conciutadans.

Lluitar contra la immigració il·legal,
un dels principals reptes del cos
Pilar Abián | Montcada

El comissari, Santiago Lubián, atenent una trucada en el seu despatx | PILAR ABIÁN

POLICIA NACIONAL

Des del desplegament dels Mossos, la Comissaria ha centrat bona part de la seva activitat en la tramitació de documents
El sotscap de l’Àrea de Trànsit 
de la Regió Metropolitana Nord 
dels Mossos d’Esquadra, Xa-
vier Pérez, acompanyat d’altres 
membres d’aquesta àrea regio-
nal, va oferir el 27 de novembre  
una sessió formativa a la qual 
van anar més de seixanta perso-
nes, d’origen marroquí i paquis-
tanès principalment. La trobada 
es va fer al Centre Cívic La Ri-
bera i va tractar sobre qüestio-
ns relacionades amb el trànsit, 
com ara el carnet per punts, les 
convalidacions dels permisos de 
conduir i les noves reformes del 
Codi de circulació.

Els Mossos 
informen els 
immigrants del 
carnet per punts
Pilar Abián | Redacció

Moment de la xerrada | SANTI ROMERO
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El president de la Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea Me-
tropolitana (AMB) i alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu (PSC), 
va confi rmar durant una visita 
el 27 de novembre a  Montcada 
i Reixac que l’ens supramuncipal 
contribuirà a fi nançar alguns dels 
projectes previstos pel govern 
local en aquest mandat, com ara 
l’ampliació del pavelló poliespor-
tiu Miquel Poblet i la reforma del 
carrer Major. 
Acompanyat per una delegació 
política encapçalada per l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), Hereu 
va signar el Llibre d’Honor a la 
Casa de la Vila, va mantenir una 
reunió de treball amb les autori-
tats locals i posteriorment es va 
desplaçar al sector Mas Duran, 
a Can Cuiàs –en el límit amb 
Barcelona– i a la Fundació En-
grunes, amb seu al polígon Coll 
de Montcada. La visita va acabar 
a la Casa de les Aigües.

Lligams entre ciutats. Arrizabala-
ga va convidar personalment He-
reu per mostrar al seu homònim 
les iniciatives municipals que po-
den tenir alguna implicació amb 
la Ciutat Comtal. “Montcada ha 
hagut d’assumir tantes artèries 
viàries i donar tants serveis a 
la gran ciutat que ara cal cosir 
el territori”, va dir l’alcalde de 

Barcelona.  Entre els projectes 
per cohesionar l’espai hi ha el 
vial de connexió amb Vallbona 
sota la N-150, actualment en 
construcció, i aprofi tar les lleres 
dels rius per fer carrils bici que 
uneixin el Besòs amb el Ripoll.
Una altra connexió natural entre 
Montcada i Barcelona és la Serra-
lada de Collserola. Justament ara 
s’està acabat de defi nir l’espai que 
inclourà el Pla Especial d’Interès 
Natural i l’Ajuntament ha recla-
mat que el Turó s’hi inclogui per 
garantir així la seva restauració. 
“Em consta que la nostra pro-
posta es tindrà en compte”, va 
manifestar Arrizabalaga.

Durant la seva estada a al municipi 
Hereu va ser informat dels projec-
tes que implicaran una important 
transformació urbanística a la lo-
calitat com ara els soterrament de 
la C-17 i de la línia de rodalies de 
Portbou al seu pas pel nucli urbà.
La visita de l’alcalde de Barcelona 
va acabar a la Casa de les Aigües, 
antiga estació de bombeig d’ai-
gües de l’aqüífer del Besòs que va 
abastir d’aigua potable una part 
de la Ciutat Comtal del 1878 al 
1989. De fet, l’equipament –ubi-
cat entre Can Sant Joan i la Ri-
bera– pertany a l’Ajuntament de 
Barcelona que ha cedit el seu ús 
al Consistori montcadenc.

Hereu anuncia que l’AMB fi nançarà 
l’ampliació del pavelló Miquel Poblet  

Pilar Abián | Montcada

VISITA INSTITUCIONAL

El president de la Mancomunitat de Municipis ha conegut de primera mà projectes locals

Els dos alcaldes, durant el recorregut que van fer pels carrers de Montcada | PILAR ABIÁN

en 2 minuts...

La portaveu del 
PPC a Montcada i 
Reixac, Eva García 
(a la imatge), ha 
criticat durament la 
Generalitat, a qui 
acusa d’enganyar la 
ciutadania respecte 
la construcció del 
futur hospital Ernest 
Lluch, previst als 
terrenys de l’antiga fàbrica Redosa, a la N-150, dins del terme munici-
pal montcadenc. Segons García, el govern autonòmic no ha inclòs cap 
partida en els pressupostos del 2008 destinada a l’equipament, motiu 
pel qual els populars han presentat esmenes al Parlament. La porta-
veu del PPC va fer el 23 de novembre una roda de premsa davant el 
solar on s’ha d’edifi car l’hospital, acompanyada dels seus homònims a 
Cerdanyola i Ripollet, i va acusar els alcaldes dels tres municipis de ser 
partíceps del retard del projecte. “L’actuació dels alcaldes és, si més 
no ridícula, i només preten ocultar la realitat que és que no hi ha un 
euro per fer l’hospital”, va manifestar García.L’alcalde de Montcada i 
Reixac, César Arrizabalaga (PSC), ha acusat la regidora popular de fer 
política electoralista i de desgast. “L’hospital obrirà al 2011 malgrat 
les declaracions catastrofi stes del PPC”, ha dit l’edil | PA

> ICV-EUiA felicita els veïns de Can Sant Joan

PILAR ABIÁN

El grup municipal d’ICV-EUiA ha fet un comunicat de premsa en què 
felicita els veïns de Can Sant Joan per la resolució de la Generalitat en 
contra del dipòsit de ferralla. Els ecosocialistes entenen que el tanca-
ment de la instal·lació, que no disposa d’autorització ambiental, serà 
possible gràcies a la mobilització del veïnat de Can Sant Joan i també 
del seu grup davant del Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat. Contràriament, ICV-EUiA creu que l’Ajuntament no va fer servir totes 
les eines que tenia a les seves mans per accelerar el tancament | PA

> Crítiques del PPC pel retard de l’hospital

> Pressupost del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un pressupost 
per al 2008 de 15 milions d’euros, dels quals més d’un 80% es des-
tinarà a polítiques d’atenció a les persones com l’educació, l’atenció 
a la infància i el Pla de Nova Ciutadania i Immigració. Els comptes es 
van aprovar amb els vots favorables del PSC, CiU, ICV-EUiA i Esquer-
ra i amb les absten cions del PPC i les Candidatures Alternatives del 
Vallès. El grup popular –la portaveu del qual és la regidora montca-
denca Eva García– ha justifi cat la seva abstenció com a vot de con-
fi ança al nou equip de govern tot i que ha manifestat que fi scalitzarà 
al detall l’execució de les partides | SD
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El Servei de Medi Ambient i 
l’Equip Verd organitzen el 15 
de desembre una jornada sobre 
reciclatge a la Casa de les Ai-
gües, seu del Punt d’Informació 
Ambiental (PIA). Les activitats 
començaran a partir de les 11h 
amb un curs de compostatge i 
un taller de presentar i embolicar 
regals amb materials reciclats. 
Les persones interessades a par-
ticipar en algun dels tallers s’han 
de posar en contacte amb l’Equip 
Verd a través del telèfon 935 726 
018 o per correu electrònic per 
equipverd@montcada.org.

Més compostadors. Actualment 
hi ha una cinquantena de llars 
de Montcada i Reixac, la majo-
ria ubicades a Terra Nostra, Va-
llençana i Reixac, que fan adob a 
partir dels compostadors que els 
ha facilitat el Servei de Medi Am-
bient, després de fer un curs amb 
l’em presa Co m pos tadores.com. 
Un dels re qui sits per poder com-
postar a casa és disposar d’un es-
pai de terra a l’aire lliure.
El taller d’embolicar regals ani-
rà a càrrec de Teresa Castillo, 
de la botiga Tot i Més, que do-
narà trucs per fer més presenta-
bles els obsequis nadalencs sen-
se necessitat de comprar paper 
de regal. En el marc d’aquesta 
jornada, la Casa de les Aigües 

també acollirà l’exposició titula-
da “Millor que nou”, que pretén 
fomentar la reparació dels objec-
tes que han deixat de funcionar, 
i una parada que promourà els 
regals immaterials per a aques-

tes festes. De cara a la fi  de les 
festes, es faran campanyes per-
què els ciutadans portin a la 
Deixalleria Municipal els arbres 
de Nadal i les ampolles de cava 
buides.

Medi Ambient organitza un nou 
curs per aprendre a fer compost

Laura Grau | Redacció

Joan Toledano és una de les 50 famílies de Montcada que fan compost | ARXIU/PILAR ABIÁN

RESIDUS

L’Equip Verd també organitza una taller per embolicar regals amb materials reciclats

El Consell Comarcal farà 
aparcaments per a bicicletes

El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental instal·larà 15 tubs 
d’aparcament a Montcada, dis-
tribuïts en cinc espais del muni-
cipi. La proposta forma part del 
projecte vallesà Bicixarxa i els tubs 
es col·locaran al costat dels insti-
tuts Montserrat Miró i La Ferreria 
i davant de les estacions de tren 
del centre i de Terra Nostra. Els 

aparcaments estan integrats per 
diversos tubs que tenen l’estruc-
tura d’U invertida, que permet 
subjectar la bicicleta pel quadre 
i les rodes mitjançant cadenats, 
oferint estabilitat i seguretat. 
“Els llocs escollits permeten 
anar a la feina o a estudiar sen-
se haver de fer servir el cotxe”, 
ha explicat la regidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo (PSC).

Núria Sánchez | Redacció

ZONES VERDES

El parc de la Llacuna tindrà 
2.000 espècies vegetals 
L’Ajuntament espera recepcionar l’obra a fi nal d’aquest any

La urbanització del parc de la Lla-
cuna, a Mas Duran, continuarà 
aquest hivern amb la plantació de 
2.000 arbres i vegetació diversa. 
Les espècies, que ja s’han comen-
çat a implantar, són bàsicament 
autòctones, necessiten poca ai-
gua, s’adapten al clima de la zona 
i són de fàcil manteniment. Una  
pineda dividirà el límit nord del 
parc i els camps de conreus pro-
pers, mentre que el passeig cen-
tral, l’eix del parc, estarà format 
per una fi lera de til·lers. 

Recepció de l’obra. El president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Jordi Climent (PSC), ha avançat 
que l’Ajuntament està a l’espera 
que l’empresa constructora lliuri 

l’obra del parc i altres dues zones 
verdes de Mas Duran, un fet que 
podria tenir lloc abans de fi nal 
d’any. “Estem molt satisfets pel 
resultat de la urbanització del 
parc , que serà un autèntic pul-
mó verd per al municipi”, ha 
manifestat l’edil.

Treballs de plantació | PREMSA AJUNTAMENT

Silvia Díaz | Redacció
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El local d’atenció al públic de 
Correus –situat al carrer Montiu, 
12– passarà per un procés de re-
habilitació per tal de modernitzar 
les instal·lacions i poder fer ser-
vir l’espai que fi ns ara ocupava 
la carteria, que des del 19 de no-
vembre s’ha traslladat al nou lo-
cal del carrer Montiu, 15. L’espai 
a rehabilitar és de 100 m2 aproxi-
madament i hi treballen 9 perso-
nes. Mentre es facin les obres, els 
serveis d’admissió i recepció de 
correspondència es traslladaran, 
provisionalment, a un local situat 
al carrer Generalitat, davant de 
l’estació de la línia de Portbou.

Millora per als carters. L’anunci 
de l’actuació al servei d’aten-

ció al públic el van fer l’alcalde, 
César Arrizabalaga (PSC), i re-
presentants del sector sindical de 
l’UGT durant una visita al nou 
local de distribució que va tenir 
lloc el 16 de novembre. “La re-
modelació de l’atenció al client 
serà  ràpida perquè no s’han de 
fer obres sinó adequar l’actual 
espai”, va manifestar el secretari 
general del sector postal del sin-
dicat, José Feijóo. 
El personal de carteria està for-
mat per 27 efectius, que han pas-
sat d’ocupar 100 m2 escassos a 
poder fer les tasques de classifi ca-
ció de la correspondència en més 
de 300 m2. El responsable de dis-
tribució de Correus a Montcada, 
Joaquín Prades, ha manifestat que 
el personal “treballa en millors 

condicions, amb un sistema de 
distribució de cartes molt més 
operatiu que el que teníem fi ns 
ara”. L’alcalde i els sindicalistes van 
destacar que, una vegada oberta 
l’ofi cina de carteria, el següent pas 
és augmentar la plantilla en quatre 
o cinc carters més.

El servei d’atenció al públic es 
remodelarà per modernitzar l’espai

Silvia Díaz | Montcada

CORREUS

Mentre es facin les obres, l’ofi cina anirà provisionalment a un local del carrer Generalitat

Els carters poden distribuir ara la correspondència en un espai més ampli, a les noves ofi cines del carrer Montiu | SILVIA DÍAZ

Moment de la visita d’autoritats | SILVIA DÍAZ
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Caixa Penedès va oferir el 22 de no-
vembre unes jornades a l’Auditori 
amb el nom “Optimització de la ges-
tió comercial i fi nancera”, presidides 
pel president de l’Àrea Econòmica de 
l’Ajuntament, Joan Maresma (CiU), i 
el vicepresident de PIMEC Vallès Oc-
cidental, Carlos Gironès. Un centenar 
d’empresaris va assistir-hi i va seguir  
dues ponències, del professor Felipe 
Botaya, d’IESE i EADA, i del cap de 
l’àrea de Tresoreria i Mercats de Capi-
tal de Caixa Penedès, Jordi Ruiz | NS

> Novetats a la guia empresarial digital

NÚRIA SÁNCHEZ

El directori d’activitats empresarials guia web, que es pot consultar al 
web montcada.cat, ha estrenat nou portal. La pàgina ofereix ara una 
visió més neta i incorpora un cercador més potent que l’anterior i que 
facilita la recerca, ja que admet fi ns a 100 caràcters. Guia web és un 
directori que compta amb més de 3.000 activitats empresarials locals 
censades. Algunes de les novetats del nou portal són que la guia apa-
reix en format PDF i que, quan es localitza una empresa amb el cerca-
dor, apareix ubicada en el mapa del municipi | PA

> Jornades sobre gestió comercial 

Agents rurals del Consorci del 
Parc de Collserola faran batudes 
per Can Cuiàs per acabar amb 
la proliferació de porcs senglars 
a prop del barri. En les darreres 
setmanes s’ha detectat la presèn-
cia de diversos exemplars que 
passegen pels carrers a la recerca 
d’aliments i el 19 de novembre va 
ser capturada una femella en una 
operació dels agents rurals en col-
laboració amb la Policia Local.
L’Ajuntament ha editat un ban 
recomanant als veïns que no 
donin menjar ni juguin amb 
els porcs senglars perquè, amb 
aquestes conductes, s’afavoreix 

que els animals s’instal·lin en el 
medi urbà i provoquin incidents. 
També es distribueixen tríptics 
informatius, editats pel Consor-
ci, des del Centre Cívic de Can 

Cuiàs. Fa només 20 anys el porc 
senglar era una espècie escassa a 
Collserola i avui dia ha esdevin-
gut un dels mamífers més emble-
màtics del parc. 

Agents del Parc de Collserola 
capturen un exemplar a Can Cuiàs

Núria Sánchez | Redacció

PROLIFERACIÓ DE PORCS SENGLARS

L’Ajuntament recomana als veïns que no alimentin als animals per evitar possibles incidents

> Elaboració d’una ordenança de sorolls
L’Ajuntament i el Patronat Municipal de l’Escola Universitària Politècnica 
de Mataró treballaran plegats per actualitzar els mapes estratègics del 
soroll, capacitat acústica i el seguiment dels indicadors de sorolls del 
municipi. El Consistori destinarà 10.440 euros a aquest projecte. El re-
sultat dels estudis permetrà l’elaboració d’una nova ordenança de soroll 
plenament adaptada a la legislació vigent. Mitjançant aquest acord, l’Es-
cola Universitària establirà un conjunt de 63 punts de mesura distribuïts 
per tot el municipi i seleccionats per donar prioritat als espais que en els 
últims anys han sofert modifi cacions urbanístiques | SD

Un jove fotografi a un exemplar de porc senglar als carrers de Can Cuiàs  | PILAR ABIÁN
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Cèlia, Mercedes, Maria Concep-
ció, Dyana, Juana, Núria, Velia, 
Marialva, Jenifer, Shuwen, Maria 
Elena… Són algunes de les do-
nes –69 des de l’1 de gener i fi ns 
al tancament d’aquesta edició– 
que han perdut la vida al llarg 
d’aquest any, víctimes de la vio-
lència de gènere. Els seus noms 
queden recollits en el manifest 
“Avancem vers l’eradicació de la 
violència masclista” consensuat 
entre les institucions públiques 
de Catalunya, el govern de la 
Generalitat, les Diputacions i els 
Ajuntaments per commemorar el 
Dia Internacional de la Violència 
envers les Dones el 25 de novem-
bre i que va ser llegit el 23 de no-
vembre davant la Casa de la Vila, 
donant inici al programa d’actes 
organitzat pel Consell de les Do-
nes amb motiu de l’efemèride. 

El manifest, que va llegir Jaume 
Aregall davant prop d’un cente-
nar de persones, destaca el pro-
jecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència 
masclista, com el compromís de 
les administracions per afrontar 
aquesta problemàtica, una nor-

ma que ha de garantir l’atenció, 
l’assistència, la protecció i la re-
paració de les dones que es tro-
ben en situacions de violència.
A més de la lectura del manifest 
i l’encesa d’espelmes en record 
de les víctimes, l’endemà es va 
fer al Centre Cívic Can Cuiàs 
la representació de l’obra teatral 
Historias, del grup El Rinconcillo. 
El muntatge narra el drama de 
cinc dones víctimes d’algun ti-
pus de violència o repressió. La 
xerrada-taller al Gran Casino de 
Terra Nostra,  prevista per al 26 
de novembre, fi nalment no es va 
poder dur a terme.

Major implicació dels homes. La 
regidora de Dona i Igualtat, M. 
Teresa Gallego (PSC), s’estrena-
va públicament en el càrrec amb 
la celebració del Dia Internacional 
contra la Violència vers les Do-
nes. L’edil s’ha mostrat satisfeta 
dels actes organitzats al municipi 
amb motiu d’aquesta data, tot i 
que confi a que l’any vinent s’im-
pliquin més entitats que no siguin 
exclusivament de dones. “Els 
homes també s’han de sentir 
partíceps ja que aquesta pro-
blemàtica no és exclusivament 
de dones, afecta tota la societat 
i tots hem de contribuir a re-
butjar-la i a eradicar-la”, ha dit 
Gallego. L’Ajuntament i el Consell 
Municipal de Dones fa cada mes, 
a l’inici del Ple, la lectura d’un text 
en homenatge a les víctimes de la 
violència de gènere. 

>Societat

VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Propostes per eradicar 
una gran xacra social
Manifestos i teatre per commemorar el Dia Internacional

Els comerços locals 
engeguen la campanya 
de Nadal PÀG. 18

La festa de la gent 
gran serà el dia 15 de 
desembre. PÀG. 20

Pilar Abián | Montcada

Durant la lectura del manifest, els assistents a l’acte van encendre espelmes en record de les víctimes | PILAR ABIÁN

Actuació del grup El Rinconcillo al Centre Cívic Can Cuiàs | SANTI ROMERO Jaume Aregall va llegir el manifest | PILAR ABIÁN

bus de la prevenciómanifest

Homes regidors de l’Ajuntament reclamen més implicació per part del seu sexe 

L’alcalde i regidors (en masculí) 
dels grups municipals del PSC, 
ICV-EUiA, CiU i Esquerra es van 
afegir el 22 de novembre a la lec-
tura d’un manifest conjunt en su-
port a totes les polítiques que es 
facin per eradicar la violència de 
gènere, titulat ‘El silenci ens farà 
còmplices’. El text, amb un mis-
satge d’implicació adreçat als ho-
mes, reclamava prendre una acti-
tud activa i de denúncia davant la 
violència masclista l PA

Des de l’inici d’any i fi ns 
a l’actualitat han mort 
a tot l’Estat espanyol 
69 dones a causa de la 
violència masclista

L’alcalde i els regidors, en la lectura del manifest ‘El silenci ens fa còmplices’ |  AJUNTAMENT
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SERVEIS SOCIALS

Aldees Infantils crea un 
punt de trobada familiar 
L’espai, a Mas Rampinyo, dóna suport pedagògic a nens i nenes

L’organització Aldees Infantils 
de Catalunya ha creat un punt 
de trobada familiar a Montcada, 
al carrer Ferrer i Guàrdia, 1 (Mas 
Rampinyo). Aquest espai posa 
en contacte els pares i les mares 
amb els seus fi lls que temporal-
ment n’han perdut la custòdia. 
El departament municipal de 
Serveis Socials ha establert un 
conveni amb Aldees Infantils, a 
través del qual l’Ajuntament pot 
comptar amb les instal·lacions i 
el suport dels professionals per 

atendre les famílies de Montcada 
que ho necessitin. El punt de 
trobada forma part de la tasca 
d’Aldees Infantils d’integrar soci-
alment i familiarment als nens i 
nenes que li són confi ats. 
L’espai es va inaugurar el 20 de 
novembre, coincidint amb el Dia 
Universal dels Drets del Nen, i va 
comptar amb la presència del pre-
sident d’Aldees Infantils, Xavier 
Martín, la directora del centre, 
Francis González, i la regidora de 
Serveis Socials de Montcada, M. 
Carmen González (CiU).

Silvia Díaz | Redacció

La inauguració va comptar amb la presència de responsables d’Aldees i autoritats | ALDEES INFANTILS

ACTIVITATS SIDA 2007

El Dia Mundial fa una crida a la 
no discriminació en el món laboral
A Montcada s’han detectat 89 casos de Sida des del 1981, 52 dels quals han culminat amb mort

La confecció del cinquè tapís en 
record a les víctimes de la Sida a 
Montcada– el 30 de novembre, a 
les 19h, a la plaça de l’Església– és 
l’acte central del Dia Mundial de 
la malaltia al municipi, que ofi cial-
ment és l’1 de desembre. Segons les 
dades facilitades per la Regidoria 
de Salut Pública i Consum, des de 
l’1 de gener de 1981 fi ns al 30 de 
setembre d’aquest any, al municipi 
s’han registrat 89 casos de Sida, 
dels quals 52 han culminat amb la 
mort del malalt. El lema d’aquest 
any del Dia Mundial de la Sida és 
l’eradicació de la discriminació dels 
malalts en el món laboral.

Altres activitats. Com a preàm-
bul al tapís, a les 18.30h, l’alcal-
de, César Arrizabalaga (PSC), 
i la diputada de Salut Pública i 
Consum de la Diputació, Marga-
rida Dordella, inauguraran l’ex-
posició Treu-li suc a la sexualitat. 
La mostra, que posteriorment es 
podrà visitar a Can Tauler fi ns 
al 21 de desembre, s’adreça als 

joves i pretén promoure hàbits 
sexuals saludables. 
Des del 27 de novembre s’estan 
fent tallers i exposicions als cen-
tres cívics de la Ribera, Can Cui-
às i l’Alzina per commemorar el 
Dia de la Sida. El mateix dia 30, 
Can Tauler organitzarà un taller 
de danses africanes i sexualitat 
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). 

L’1 de desembre, el Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina 
oferirà la pel·lícula Todo sobre 
mi madre, de Pedro Almodóvar 
(17h), i tindrà lloc una nova edi-
ció del torneig de futbol sala de 
Can Cuiàs (18h). Fins al 7 de de-
sembre, al Centre Cívic d’aquest 
barri hi haurà una exposició de 
pintures sobre la Sida i fi ns al 9, 
al Centre Cívic l’Alzina es podrà 
visitar la mostra Un llaç per la 
solidaritat.

El Centre Cívic La Ribera va acollir un taller infantil sobre la Sida  | SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Redacció
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Vuit entitats de Montcada i Reixac 
han rebut un total de 20.000 eu-
ros de l’Obra Social de “la Cai-
xa”, que vol contribuir d’aquesta 
manera a enfortir la tasca que 
duen a terme en diferents àmbits 
de la societat. Els ajuts econò-
mics tenen com a fi nalitat donar 
suport a la tasca que realitzen les 
entitats que es dediquen a la inte-
gració de persones amb discapa-
citats i en risc d’exclusió social i a 
la protecció del medi ambient.

Entitats benefi ciàries. Les asso-
ciacions que han obtingut ajuts 
han estat Cemoriba, dedicada a 
les malalties mentals; l’Associació 

de Discapacitats de Montcada i 
Reixac (Adimir), l’Associació per 
a la Conservació de l’Entorn i la 
Recerca (ACER); la Fundació 
Projecte Home, que es dedica 
a la reinserció social de persones 
que han patit problemes de drogo-
dependències i altres addiccions; 
l’entitat marroquina Taarof bi 
Salam, l’AMPA del CEIP El Turó,  
l’UE Montcada i l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF).
Manel Béjar i Jaume Torrents, di-
rectius de “la Caixa”, van lliurar els 
xecs a les entitats el 13 de novembre 
a l’Ajuntament. L’acte va comptar 
amb la presència de representants 
de les associacions i l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC). 

Vuit entitats reben suport econòmic 
de l’Obra Social de ‘la Caixa’
Les associacions es dediquen a la integració social, als discapacitats i al respecte del medi ambient

Representants de les entitats locals que han rebut una subvenció, amb directius de l’Obra Social de “la Caixa” i l’alcalde  | PREMSA AJUNTAMENT

SUBVENCIONS

> Renovació del conveni amb l’EAIA
L’Ajuntament aportarà al 2008 més de 17.000 euros a l’Equip d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), que depèn del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental i es dedica a l’atenció social per a infants 
en risc.El protocol establert entre les dues administracions estableix 
que el departament local de Serveis Socials deriva a l’EAIA, format per 
psicòlegs, pedagogs i treballadors socials, els casos en els quals els 
indicadors de risc per als infants demanen la intervenció de serveis 
especialitzats | SD

> Reconeixement a una estudiant local
Clara Cruz, alumna de quart 
de primària del CEIP Elvira 
Cuyàs, va rebre el 24 de 
novembre a Sant Boi un 
reconeixement en el marc 
dels guardons Escoles d’al-
tres móns –a la imatge. La 
montcadenca va rebre un 
exemplar del llibre d’imat-
ges i refl exions del fotògraf 
Kim Manresa, que el mateix 
autor li va signar el dia del 
lliurament de guardons. El 
manual està inspirat en una exposició de fotografi es de Manresa so-
bre escoles de diferents països, que a Montcada es va poder veure fa 
dos anys. En aquell moment, es va organitzar un concurs escolar que 
consistia a què els alumnes escrivissin frases amb l’opinió sobre les 
imatges. Una de les guanyadores va ser l’estudiant montcadenca | SD

>El SOPE tindrà un espai a l’IES La Ferreria
El Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica (SOPE) disposarà d’un es-
pai a l’IES La Ferreria per tal de dur a terme les seves funcions. La me-
sura és fruit d’un conveni que signarà el Consistori amb el centre i que 
tindrà un any de vigència. D’altra banda, el SOPE ha contractat dues 
consultores per dur a terme l’assessorament i formació a empreses del 
municipi. La consultora A2M és especialista en la gestió de recursos 
humans i Area Export oferirà assessorament sobre comercialització a 
empreses del sector del metall | SD

ÁNGELA CASADO

Silvia Díaz | Redacció reconeixement

Premi per a Engrunes

La Fundació Engrunes, amb seu 
al polígon Coll de Montcada, ha 
rebut el premi Josep Maria Piñol 
a la seva trajectòria en la lluita 
a favor de la inserció laboral. El 
guardó, dotat amb 10.000 euros 
el convoquen conjuntament les 
fundacions Un Sol Món i Acció 
Solidària Contra l’Atur, amb l’ob-
jectiu de reconèixer la trajectòria  
d’una entitat a favor de la inserció 
laboral de persones i col·lectius 
en situació d’exclusió sociolabo-
ral. Engrunes, que treballa amb 
col·lectius desfavorits, celebra en-
guany el seu 25è aniversari l PA

> Taula rodona sobre discapacitats
L’entitat local Adimir participarà el 4 de dsembre en una taula rodo-
na organitzada per l’assemblea de Creu Roja de Ripollet, Cerdanyola 
i Montcada, amb motiu del Dia Mundial de la Discapacitat. L’acte tin-
drà lloc a les 19h a la seu de l’entitat, a l’Avinguda de la Creu Roja de 
Cerdanyola, 25. La taula col·loqui es dedica a les discapacitats i les dife-
rentes maneres de viure-la, donant una visió positiva i integradora | SD
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NADAL 2007

Comerç renova la Fira de Nadal 
i ofereix tallers d’ofi cis tradicionals
El Concurs d’Aparadors bat un rècord de participació i s’hi inscriuen prop de 40 establiments

L’encesa de la il·luminació na-
dalenca donarà el tret de sortida 
a la campanya de Nadal de la 
Regidoria de Comerç i Turis-
me. Les autoritats municipals i 
representants de les associacions 
de comerciants faran un acte per 
inaugurar la il·lulminació el 30 
de novembre, davant la Casa de 
la Vila, a les 20h. 
Al centre, els motius nadalencs 
es col·locaran als carrers Major, 
Rocamora, Clavell i Jaume I. A 
Can Sant Joan, la il·luminació es-
tarà als carrers Masia, Bateria, del 
Drac, Nicaragua i Reixagó. A 
Montcada Nova-Pla d’en Coll hi 
haurà motius a la plaça Joan Fus-
ter, al pont de la Salle i a la Ram-
bla dels Països Catalans, i a Mas 
Rampinyo, els llums enlluernaran 
l’avinguda Catalunya. També es 
col·locaran 10 arcades de felicitació 
de Nadal per 10 entrades i sortides 
del municipi i s’il·luminaran dos 
arbres. “Aquest any hem destinat 
més pressupost a l’enllumenat, 
per poder guarnir més carrers”, 
ha indicat el regidor de Comerç, 
Joan Carles Paredes (CiU). Els 
llums han tingut un cost de 57.500 
euros.

Fira renovada. La Fira de Nadal, 
amb motiu de Santa Llúcia, en-
guany tindrà un caràcter molt 
diferent al d’edicions anteriors i 
es dedicarà als ofi cis tradicionals. 

Els dies 15 i 16 de desembre, a 
la plaça de l’Església i al carrer 
Major (de 10 a 13.30h i de 17 a 
20h), s’ubicaran professionals cis-
tellaires, ceramistes, un forjador i 
un escloper, que oferiran tallers 
perquè els participants puguin 
fer una fi gura o una cistella, entre 
d’altres objectes. La Fira també 
comptarà amb activitats infantils 
com infl ables i un taller d’elabo-
ració de pessebres,  amb materi-
als com plastilina, paper i fang i 
hi haurà un espai d’intercanvi de 
fi gures de Nadal. “Volem que la 
Fira refl ecteixi l’autèntic esperit 
del Nadal i per això hem pro-

posat activitats tradicionals”, 
ha explicat Paredes.

Concurs d’Aparadors. A partir del 
10 de desembre, el jurat del 38è 
Concurs d’Aparadors de Nadal, de 
la Cambra de Comerç de Sabadell, 
començarà a visitar els aparadors 
dels establiments locals afegits a 
la convocatòria. Enguany, la par-
ticipació ha batut rècords i, al tan-
cament d’aquesta edició, hi havia 
prop de 40 establiments inscrits. 
Les visites del jurat es faran de 
10 a 21h i els comerciants parti-
cipants hauran de garantir que 
l’aparador estigui il·luminat.

CAMPANYES

Els comerciants premien 
la fi delitat dels clients
L’MCC, Mas Rampinyo i Can Sant Joan regalen obsequis

Coincidint amb el Nadal, les asso-
ciacions de comerciants impulsen 
diferents propostes. A partir de 
l’1 de desembre, Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) lliurarà vals 
per a un sorteig de cinc lots valo-
rats en 300 euros amb productes 
i serveis que ofereixen els comer-
ços de l’MCC. El lliurament de 
premis serà el 22 de desembre 
(18h) a la plaça de l’Església. 
La persona guanyadora haurà 
d’estar present quan es tregui la 
seva  butlleta o bé, arribar-hi en 
10 minuts després de rebre una 
trucada. Durant el matí i la tar-
da, hi haurà un Caga Tió, en col-
laboració amb l’Esplai SESA. 

Altres campanyes. L’Associació de 
Botiguers, Comerciants i Industri-
als de Mas Rampinyo repartirà, a 
partir de l’1 de desembre, papere-

tes per a un premi valorat en 1.000 
euros, per a la persona que tingui 
el número del primer premi de 
la loteria de Nadal. El guardonat 
haurà de gastar-se els diners en un 
sol dia (el 29 de desembre) en els 
comerços associats. L’entitat tam-
bé té previst organitzar una xo-
colatada el dia que el Patge Reial 
visiti la Unió, a principi del gener 
de l’any vinent.
L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan engega l’1 de de-
sembre la segona edició del rasca-
rasca. Els comerciants distribuiran 
més de 2.000 premis entre els cli-
ents, com electrodomèstics o arti-
cles per a la llar. També posa en 
marxa el V Concurs d’Engalona-
ment de Balcons, que premiarà el 
millor edifi ci (150 euros), balcona-
da (100 euros) i fi nestra (50 euros), 
amb un xec de regal per gastar-se 
en un establiment associat.

Núria Sánchez | Redacció

Un dels domicilis que l’any passat va participar al concurs de balcons | ARXIU/SANTI ROMERO

Als comerços ja es poden adquirir objectes nadalencs, com els arbres de Nadal | SILVIA DÍAZ

Silvia Díaz | Redacció
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Silvia Díaz | Redacció

La Generalitat 
encarrega la 
construcció del 
nou col·legi

El govern de la Generalitat ha 
encarregat diverses actuacions a 
la societat pública ICF Equipa-
ments a 25 centres educatius de 
tot Catalunya, valorades en 98 
milions d’euros, i una d’elles és 
la construcció del nou CEIP de 
de Montcada i Reixac. El pressu-
post destinat a aquesta actuació 
és de 3’7 milions d’euros.
L’encàrrec a l’empresa pública 
és un tràmit més per fer realitat 
el nou equipament, que es cons-
truirà al carrer Joan Miró, 13-15, 
de Mas Duran i està previst que 
es posi en marxa de cara al curs 
vinent. El centre, de dues línies, 
s’edifi carà amb un sistema mo-
dular per agilitar el procés. 

Silvia Díaz | Redacció

Pla per implicar 
les famílies en 
l’educació en la 
salut dels fi lls

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum té previst implementar 
a principi de l’any vinent un pro-
grama per implicar les famílies 
en l’educació en la salut dels seus 
fi lls. El departament organitzarà 
xerrades i altres activitats de caire 
participatiu, sobre temes com el 
consum de drogues, les relacions 
sexuals, l’alimentació saludable, 
la comunicació entre pares i fi lls, 
la violència escolar i els trastorns 
mentals. “La temàtica està pen-
sada per incidir en la prevenció 
de riscos de salut a través de la 
fi gura dels pares”, ha explicat 
Raquel Renes, tècnica municipal 
de Promoció de la Salut.

Campanya informativa. Salut Pú-
blica ha començat el procés per 
donar a conèixer el projecte, amb  
entrevistes amb les AMPA. Per 
sol·licitar qualsevol d’aquestes 
xerrades o per altres temes rela-
cionats amb la salut, els interes-
sats s’han de posar en contacte 
amb la Regidoria, al telèfon 935 
726 474, o bé al correu electrò-
nic rrenes@montcada.org. L’escola es farà a Mas Duran | SILVIA DÍAZ

bus de la prevenció

EDUCACIÓ

Informació i orientació perquè els 
joves escullin el seu futur laboral 
El Bus de les professions es va instal·lar a Montcada els dies 21 i 22 de novembre

El Bus de les professions es va 
instal·lar a Montcada els dies 
21 i 22 de novembre per oferir 
als estudiants del municipi la in-
formació i orientació sobre les 
possibilitats que els ofereix el 
sistema educatiu actual, en con-
cret la formació professional. La 
unitat mòbil, del Departament 
d’Educació de la Generalitat, 
va acollir la visita d’alumnes de 
quart d’ESO dels instituts Ciutat 
Meridiana, La Ribera, La Ferre-
ria i La Salle. 
Els tècnics d’Educació explicaven 
durant la visita les sortides labo-
rals i les 22 famílies de formació 
professional i 140 mòduls forma-
tius que existeixen a Catalunya. 
Una de les responsables de Bus, 
Montse Lluch, ha explicat que  
la fi nalitat és “donar a conèixer 
als alumnes de quart d’ESO 
l’oferta formativa que hi ha a 
banda del batxillerat”. Enguany 
el Bus de les professions,  que vi-
atja per tota la geografi a catalana, 
ha arribat a la divuitena edició.

Un grup d’alumnes de l’IES La Ribera durant la visita al Bus de les professions | SILVIA DÍAZ

bus de la prevenció

Xerrada i joc interactiu per evitar riscos laborals

Un total de 150 alumnes de l’IES 
Montserrat Miró va visitar el 23 de 
novembre el Bus de la Prevenció, 
que es va instal·lar sota el pont de la 
C-33. La unitat mòbil és una inicia-
tiva de la Generalitat que promou la 
cultura de la seguretat entre els 
joves. Els estudiants van treballar 
els conceptes amb un vídeo i un 
joc interactiu l SD

Núria Sánchez | Montcada

SILVIA DÍAZ
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GENT GRAN

Unes 900 persones, convidades 
a la festa dels més grans de 65 anys
El Casal de Montcada i Reixac ha celebrat el seu 27è aniversari amb diversos actes

Les persones més grans de 65 
anys podran passar a recollir a 
partir del 30 de novembre un 
tiquet invitació per assistir a la 
festa de la gent gran que l’Ajun-
tament celebrarà el 15 de desem-
bre, al pavelló Miquel Poblet.
La festa començarà a les 16h amb 
els parlaments de les autoritats i 
un homenatge a dues de les per-
sones de més edat de Montcada i 
Reixac. Es tracta d’Àngela Cam-
prubí, veïna del centre, nascuda 
l’any 1909, i el veí de la Ribera 
Mariano Bandrés, del 1912. 

Invitacions. El Consistori ha cal-
culat que la jornada comptarà 
amb la presència de prop de 900 
persones, que poden anar a buscar 
la invitació a qualsevol dels dos 
casals de gent gran del municipi 
–La Mina, al Parc de les Aigües, 
i Montcada i Reixac, al parc Sal-
vador Allende– independentment 
que l’interessat sigui o no soci de 
l’equipament. Els participants po-
dran anar acompanyats de la seva 

parella, encara que sigui menor de 
65 anys. La celebració també comp-
tarà amb un berenar, un ball amb 
orquestra i el repartiment d’obse-
quis. Durant la festa, l’Ajuntament 
distribuirà entre els assistents una 
revista amb l’oferta de viatges per 
a la gent gran de l’any vinent. 

Aniversari del Casal. El Casal de la 
Gent Gran de Montcada i Reixac 

va celebrar del 23 al 28 de novem-
bre diverses activitats amb motiu 
del seu 27è aniversari i a les quals 
hi ha hagut una notable partici-
pació de públic. D’altra banda, el 
Casal organitzarà el 14 de desem-
bre una xerrada i una xocolatada, 
a partir de les 16.30h, per recollir 
fons per destinar-los a la Marató 
de TV3, que enguany es dedica 
a les malalties cardiovasculars.

Silvia Díaz | Redacció

CIVISME

Curs d’obediència per a 
animals de companyia
L’acte forma part de la campanya de tinença responsable

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum organitza un curs d’ini-
ciació a l’obediència amb la col-
laboració del Centre d’acollida 
d’animals abandonats de Ter-
rassa, per tal que els propietaris 
de gossos ensenyin bons com-
portaments als seus animals de 
companyia. Les sessions tindran 
lloc els dies 17 i 19 de desembre, 
de 18 a 19.30h, a la plaça Joa-
not Martorell. Un monitor del 
Centre d’acollida explicarà als 
propietaris d’animals com evitar 
que els gossos bordin i compor-
tin molèsties o que facin les se-
ves necessitats al carrer. El curs 
és gratuït i s’hi poden inscriure 
tots aquells amos de gossos que 
tinguin el seu animal censat. Els 
interessats s’han de posar en con-
tacte amb la Regidoria, al telèfon 
935 726 474. 

Adopcions. Una altra activitat de 
la campanya de promoció de ti-
nença responsable d’animals és 
un estand informatiu que es col-

locarà l’1 de desembre a la plaça 
de l’Església, de 10 a 14h, per 
promoure l’adopció d’animals de 
companyia. La intenció és cons-
cienciar la població, sobretot ara 
que s’acosta el Nadal i augmenta 
el consum, que regalar un animal 
no és el mateix que lliurar un ob-
jecte. Al mateix estand es podran 
sol·licitar adopcions d’animals.  

Silvia Díaz | Redacció

El curs és per a gossos censats | SILVIA DÍAZ

Moment de l’actuació de l’Espingari al Casal de Montcada i Reixac, el 23 de novembre | PILAR ABIÁN
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TALLER DE BATUKADA DE LA RIBERA

> Gent que es mou

La batukada uneix diferents cultures 

El Centre Cívic La Ribera ha enge-
gat un projecte per crear un grup 
estable de joves de diferents edats i 
cultures que s’impliquin en el teixit 
social del barri i estableixin vincles 
entre ells. Per desenvolupar aques-
ta iniciativa, els educadors han po-
sat en marxa diferents propostes. 
Una dels més exitoses és el taller 
de batukada, que aglutina una 
dotzena de nois i noies d’entre 8 i 
18 anys de diferents nacionalitats 
–espanyola, mexicana, marroqui-
na, africana i brasilera– amb un 
únic fi l comú: la música. El monitor 
d’aquest taller és Edison Aguilar, 
director d’un dels grups més pres-
tigiosos de batukada a nivell nacio-
nal: Brinkadeira. Aguilar és nascut 
i criat a Montcada i, malgrat que 
mai fa de tallerista, no va dubtar ni 
un segon a acceptar dirigir el taller 
de la Ribera. L’educadora social del 
barri, Núria Rochina, s’ha mostrat 
molt satisfeta amb la involucració 
d’Edison. “Li estem molt agraïts a 

l’Edison perquè és molt satisfac-
tori veure com hi ha persones que 
s’impliquen d’una manera total-
ment voluntària”, ha dit Rochina. 
El treball d’Edison és un dels mo-
tius de la consolidació del taller de 
batukada.

Visita. El taller de la Ribera va  parti-
cipar en un assaig del popular grup 

Brinkadeira el passat octubre. Els 
adolescents que integren el grup 
de batukada de la Ribera van tenir 
l’oportunitat de passar una bona 
estona i tocar conjuntament amb 
els integrants de Brinkadeira. 

Una dotzena d’infants participa al taller de Batukada de la Ribera | SANTI ROMERO

  més informació
   Centre Cívic La Ribera 
    Telèfon: 935 753 080

 Núria Sánchez | Redacció

Els membres del taller van assistir a l’assaig d’un dels referents estatals, el grup Brinkadeira 
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>La bústia del lector >Editorial
Acord històric
El Ministeri de Foment, l’Ajun-
tament i la Generalitat ja han 
signat el conveni que regula 
el pas de l’Alta Velocitat pel 
municipi i que també inclou 
el projecte de soterrament de 
la línia de rodalies de Portbou. 
A la portada de La Veu podem 
veure com el compromís de 
les administracions es va se-
gellar amb un brindis en què 
també hi van participar re-
presentants de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total. 
La satisfacció dels polítics, 
tècnics i veïns que el 19 de 
novembre van assistir a la 
signatura del conveni respon 
als esforços que totes les parts 
implicades –especialment 
l’Ajuntament i la Plataforma–, 
han hagut de fer en els últims 
dos anys per consensuar el 
projecte de la LAV i aconse-
guir recuperar el trajecte inici-
al previst per a la línia de roda-
lies amb el soterrament total.
Si bé ara s’ha donat un pas im-
portant, la festa ciutadana que 
ha d’acompanyar aquest brin-
dis no es podrà fer fi ns d’aquí 
a uns anys. Encara queda per 
endavant un important recor-
regut que no permet abaixar 
la guàrdia. Primer seran les 
obres de la LAV el que caldrà 
supervisar de ben a prop i, en 
paral·lel, el projecte de redac-
ció del soterrament de la línia 
convencional. 
Hem d’estar ben atents al 
compliment dels acords pac-
tats perquè l’experiència vis-
cuda ens demostra que no 
sempre es respecten, sobretot 
per qüestions pressupostàries. 
Esperem que en aquest cas 
els diners no siguin un handi-
cap tenint en compte el peatge 
que els montcadencs portem 
pagant des de fa 100 anys.
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el click

Seguridad vial

laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
Vivo en Can Cuiàs y mi hijo de 5 años no quiere bajar al parque ni salir a 
la calle porque nos encontramos con jabalíes que se pasean por todo el 
barrio como si fueran animales domésticos. Me gustaría que se buscara 
una solución antes de que suceda algo grave. 
Merche J. | Can Cuiàs
L’Ajuntament ha començat un seguit d’actuacions per evitar que els sen-
glars causin molèsties o danys als veïns. Hi ha en marxa una campanya 
informativa i uns dispositius de captures d’exemplars en coordinació amb 
els Agents Rurals de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i els Cos de 
Guardes del Parc de Collserola. És molt important insistir que el porcs sen-
glars són animals salvatges als quals no s’ha de donar aliments. Agrairem 
que ens comuniquin qualsevol incidència que aquests animals causin al 
barri | Eva Gonzalo (PSC), regidora de Medi Ambient

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 Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica laveu@montcada.org 

El proper número, el 21 de desembre

el click

Nova Deixalleria Municipal?

No és el primer cop que em trobo amb aques-
ta imatge en els contenidors del carrer Jaume 
I. Molts veïns de les rodalies creuen que la Dei-
xalleria Municipal s’ha instal·lat en aquest es-
pai i sovint em trobo amb banyeres, sanitaris, 
armaris i tot tipus de mobiliari. 
Considero que tots sabem que existeix una 
Deixalleria que recull aquest tipus de mate-
rial de forma gratuïta. Per tant, crec que tots 
hauríem de ser conscients i posar de la nostra 
part per preservar i mantenir en condicions la 
imatge de la nostra ciutat. 

N. A. |  MONTCADA

laveu@montcada.org

Tala d’arbres
Som uns veïns del carrer Dàlia. Fa 
uns dies es van desplaçar uns tèc-
nics de l’Ajuntament a talar alguns 
arbres (dàlies) del nostre carrer. 
Davant la nostra sorpresa, ens van 
talar el de davant de casa i ens van 
informar que tenien el nostre con-
sentiment en una relació de signa-
tures de veïns, que vam demostrar 
allà mateix que no era així. L’arbre 
només era davant de la nostra fi nca, 
així doncs, desconeixem qui en va 
donar el consentiment. Davant la 
pregunta de si canviarien el tipus 
d’arbre per un altre que no deixés 
tant residu (resina a la primavera) ens 
van informar que no es plantarien de 
nous. El meu fi ll va estar plorant tota 
la tarda per la destrucció d’una na-
tura que realment hauríem de pro-
tegir. Quan va veure el resultat ens 
va dir: “m’agradava més com era 
abans, amb els arbres”. Té tota la 
raó, ja que ara només es veuen els 
postes i cables de llum i telèfon.
El que voldríem, i hem demanat ja al 
Consistori, és la substitució de l’an-
tic arbre per un altre perquè, en els 
temps en què vivim, hem de preser-
var la natura i no destruir-la, encara 
que, de vegades, comporti “molès-
ties”, com recollir fulles a la tardor, 
haver de rentar el cotxe a la primavera 
per la pol·linització, etc. Són aques-
tes molèsties les que han acabat amb 
els arbres que tant trobem a faltar el 
nostre fi ll, nosaltres i algun altre veí.

Jordi Navarro
Terra Nostra 

Denuncia
Cada día cojo el autobús 96 a las 
12.15h. Hasta aquí todo normal, pero 
un día, a la hora de bajar en mi parada, 
el chófer hizo el amago de cerrarme la 
puerta. Yo pensé que había sido un er-
ror, pero lo curioso es que este hecho 
se repitió varios días, viéndome obli-

gada a saltar junto con mi hija de 3 
años para que la puerta no nos pillara, 
arriesgando el físico, cuando yo no es-
toy muy ágil a causa del tratamiento de 
quimioterapia que sigo.
El 14 de noviembre le pedí por favor 
al conductor que me dejara salir por 
la puerta delantera, ya que el auto-
bús estaba colapsado, por ser día de 
mercado. Me contestó que no y aña-
dió que cada día entraba la primera 
y salía la última –comentario que no 
entendí– y añadió que el próximo día 
no me abriría la puerta. ¿Alguien lo 
entiende? Porque yo no. Sintiéndome 
amenazada me dirigí a la Policía Lo-
cal, a la cual agradezco su trato, que 
me tranquilizó y me informó de los 
pasos a seguir viéndose los agentes 
asombrados por la actitud de esta 
persona. Desde aquí pediría a la em-
presa que gestiona los transportes pú-
blicos que diera un toque de atención 
a este chófer que, por lo visto, no es la 
primera vez que tiene incidentes con 
los usuarios. Por último, agradecer al 
Ayuntamiento su excelente trato.

S.T.
La Ribera

Escuela de Fútbol
Hace años que mi hijo de 17 años juega 
a fútbol vinculado a entidades del mu-
nicipio, últimamente en la Escuela de 
Fútbol Montcada. Lamentablemente, 
el mes de septiembre fue expulsado 
del equipo juvenil porque, según su 
entrenador, es un irresponsable y no 
está comprometido con el equipo. Lo 
cierto es que mi hijo llegó dos días 
tarde porque trabaja en Hospitalet y 
su horario laboral no le permitió llegar 
antes, además estuvo de baja médi-
ca tres días sin poder ir a trabajar ni 
tampoco a entrenar. A pesar de que 
dio aviso a través de un compañero, el 
entrenador decidió expulsarlo sin ni 
siquiera hablar con él. De nada sirvió 
que yo misma le explicara lo que ha-

bía pasado. Considero que la Escuela 
de Fútbol Montcada debería cuidar 
más el trato personal con los niños 
que van a hacer deporte porque, si 
bien el fútbol es importante, también 
lo es ser responsable en el trabajo y 
con los estudios. Se deben combinar 
ambas cosas. Detrás de esta actitud 
tan poco profesional por parte del en-
trenador y viendo cómo ha expulsado 
a otros chicos del equipo, creo que, 
en realidad, de lo que se trata es de 
dejar sitio para otros jugadores que 
vienen de fuera. ¿Es realmente éste 
el objetivo de la Escuela que lleva el 
nombre de Montcada? ¿No debería 
potenciar a los jóvenes del pueblo?

M. Isabel Martínez
 Montcada

Mal servicio
Montcada ha crecido mucho en po-
blación, pero en lo referente al servi-
cio de urgencias funciona cada vez 
peor. Mi intención no es hacer rimas, 
pues esto es muy serio. Llamé a ur-
gencias sobre las tres de la madru-
gada, porque mi padre, de 75 años, 
estaba muy mal, tiene problemas de 
corazón. A los quince minutos lla-
mó el médico preguntando cómo se 
encontraba, le dijimos que muy mal 
y su respuesta fue “ahora vengo” y 
mandó a la ambulancia. A él aún lo 
estamos esperando.
Mi padre tuvo mucha suerte, ya que 
si no llega a ser porque el SEM de-
cidió llevarlo a Vall d’Hebron, no se 
habría salvado. A los diez minutos de 
llegar allí le repitieron dos síncopes 
con paro cardíaco, teniendo que ope-
rarle de urgencias para implantarle 
un marcapasos. Hoy vive gracias a 
unas personas que no son médicos y 
supieron ver su estado de gravedad. 
Si hubiéramos esperado en casa al 
médico, no creo que mi padre estu-
viera aquí. Ya va siendo hora de que 
alguien tome cartas en este asunto, 

porque no soy la única que ha teni-
do problemas y no hay derecho que 
haya tan mala asistencia, por no decir 
nula. Todo lo contrario que el SEM, 
que hizo muestra de su profesionali-
dad. Gracias.

Trini Morales
Montcada

Idea per al soterrament
S’estan presentant projectes de com 
urbanitzar el terreny alliberat pel 
soterrament de les vies del tren de 
rodalies. Si fan com altres vegades, 
difícilment la meva opinió serà tin-
guda en compte, però vull fer públi-
ca una idea que em volta pel cap. 
A Montcada falta un gran espai per 
fer-hi grans concentracions festives o 
reivindicatives. Per això necessitem 
una gran plaça sense arbres al mig i 
amb un gran centre de terra per fer 
manifestacions de tota mena, com 
ara per protestar contra les agres-
sions del medi ambient, contra les 
decisions del govern central, auto-
nòmic i/o municipal, per celebrar les 
victòries del Barça, de l’Espanyol o 
del Montcada, per fer-hi un aplec de 
sardanes, una trobada de castellers 
o de gegants, balls de festa major, 
concerts... Com que les obres acaba-
ran sobre el 2015, també s’hi podran 
fer exhibicions de folklore marroquí o 
centreafricà. Per això crec que s’ha 
de reservar aquest gran espai en el 
tram que va de Cant Sant Joan a 
Montcada. Els llocs adients per a mi 
són enfront l’estació i fi ns al pas ni-
vell, davant l’Ajuntament, aprofi tant 
la marxa de Valentine o el Parc de 
les Aigües. Aquestes tres zones són, 
al meu entendre, les millors. Amb 
aquesta carta em descarrego d’una 
responsabilitat que, com a ciutadà, 
em correspon, o sigui, buscar el mi-
llor per a la gent i per al poble.

Jaume Ribera i Camprubí
Montcada
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>Agenda
30 l divendres
Actes Dia de la Sida. Presentació de 
l’exposició “Treu-li suc a la sexualitat” i 
Tapís commemoratiu del Dia de la Sida. 
Hora: 18.30h. Lloc: carrer Major (veure 
la resta d’actes a la pàgina 16)

1 l dissabte
Visita. Al Palau del Lloctinent. Hora: 
11h. Punt de trobada: Plaça del Rei. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Cinema. Todo sobre mi madre, de Pedro 
Almodóvar. Hora: 17h. Lloc: Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

2 l diumenge
Mercadillo. D’objectes de segona mà. 
Hora: De 10h a 16.30h. Lloc: Plaça del 
Poble de Terra Nostra. Organitza: Poca-
poc.com.   

Visita. Al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC). Hora: 11h. Punt de 
trobada: Porta de l’MNAC. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada. 

4 l dimarts
Sardanes. Audició i ballada amb la Co-
bla La Nova Vallès amb motiu del 32è 
aniversari de l’Agrupació Sardanista de 
Terra Nostra. Hora: 12.30h. Lloc: Plaça 
de L’Alzina (veure la resta d’actes a la 
pàgina 25)

7 l divendres
Donacions de sang. Al CAP centre. 
Hora: De 17h a 20.30h. Organitza: Banc 
de Sang i Teixits.

10 l dilluns
Donacions de sang. A la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila. Hora: De 17h 
a 20.30h.

12l dimecres
Inauguració. Del pessebre i homenatge 
als socis de 90 anys. Hora: 17h. Lloc: 
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina.

Fòrum educatiu. Del Projecte Educatiu 
de Ciutat (PEC). Hora: de 18.30 a 20h. 
(també el 13 de desembre). Lloc: Au-
ditori.

Inauguració. De l’exposició de pintura 
del fi nalista del premi Juan Ramon Ma-
soliver 2006, Joan-Marc Batlle. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori.

Inauguració. De l’exposició de foto-
grafi es de diorames de l’Agrupació de 
Pessebristes. Hora: 20h. Lloc: Fundació 
Cultural Montcada (Major, 47). 

13 l dijous
Inauguració. Del Mercat d’Art. Fins al 5 
de gener. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila. 

Audiència pública. Presentació dels pres-
supostos municipals, les ordenances fi s-
cals i el Pla d’Actuació Municipal. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Concert. De gospel a càrrec de Dani Alonso 
i la Coral de Gràcia. Lloc: Parròquia de 
Can Sant Joan. Hora: 21.30h

14 l divendres
Marató de TV3. Xerrada sobre malala-
ties cardiovasculars i xocolatada. Hora: 
16.30h. Lloc: Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac (Parc Salvador Allen-
de). 

Hora del conte. Contes a dojo, a càrrec 
de la Cia. L’ós mandrós. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Montcada Centre. 

Inauguració. De l’exposició “25 anys de 
pessebrisme a Montcada i Reixac”. Hora: 
19h. Lloc: Església de Santa Engràcia. 

15 l dissabte
Fira de Nadal. Amb tallers d’artesania i 
activitats infantils. Hora: De 10h a 20h 

(també el 16 de desembre). Lloc: Plaça 
de l’Església. Organitza: Regidoria de 
Comerç i Turisme.

Concert. De nadales. Hora: 17.30h. 
Lloc: Auditori. Organitza: El Giravolt.

Concert. De Raquel Xiberta i el Quartet 
de Nadal. Hora: 19h. Lloc: Gran Casino. 
Organitza: AV de Terra Nostra.

16l diumenge
Teatre familiar. Contes de Nadal, de la 
Cia. L’Espina de la sardina. Hora: 12h. 
Lloc: Auditori. 

Teatre. Preestrena d’Annie, a càrrec del 
grup de teatre de la Salle. Hora: 18h. Lloc: 
Col·legi La Salle. 

Concert. De Nadal amb la Coral Mare de 
Déu del Turó i la Coral Nou Món. Hora: 
19h. Lloc: Església de Santa Engràcia.

17l dilluns
Xerrada. Sobre l’ordenança de civisme. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

18 l dimarts
Pessebre vivent. Alumnes del Sagrat Cor. 
Hora: De 14h a 18h. Lloc: carrer Major. 

Presentació. Del calendari municipal 2008 
i la Guia Agenda. Hora: 19h. Lloc: Auditori. 

19 l dimecres
IPresentació. De la revista Quaderns i xe-
rrada sobre les tradicions a càrrec de Joan 
Bertran. Hora: 20h. Lloc: Fundació Cul-
tural (Major, 47). 

20 l dijous
Presentació. De la novel·la El avión de 
madera que logró dar media vuelta al 
mundo, de Quim Aranda. Hora: 19.30h. 
Lloc: Biblioteca de Montcada Centre.

Concert. Del cantautor fl amenc Diego 
Paqué. Hora: 20h. Lloc: Café Boulevard.

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

Dia Mundial 
de la Sida
30 de novembre
Tapís solidari a les 19h,  
a la plaça de l’Església

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

XIè Mercat d’Art
Del 13 de desembre 
al 5 de gener

TEATRE FAMILIAR

EL CIRC DELS ALBERGÍNIA  
Cia. Els germans Albergínia
2 de desembre, a les 12h

TEATRE FAMILIAR

 CONTES DE NADAL
Cia. L’Espina de la Sardina

16 de desembre, a les 12h

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

30 1 2

7 8 94 5 63

1411 12 1310

Pardo Guix Guix

J.Vila Pardo PardoJ.Relat Rivas DuranV. Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasE.Relat

Farmàciesdesembre

CONCERT ESPECTACLE

 EM DIC ERIK SATIE, 
COM TOTHOM

de la Cia. Quim Lecina i 
Perquattrocelli

1 de desembre, a les 22h. Preu: 6 euros

29 30
J.Vila J.Vila

15 16

2118 19 2017

més informació: www.montcada.cat

Guix E.Relat V.Nieto J.Relat Rivas

SALA PRINCIPAL

www.montcada.cat
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>Cultura El grup de teatre de  
La Salle prepara el
musical Annie. PÀG. 28

L’Agrupació de 
Pessebristes  fa 25 
anys de vida. PÀG.  27

Apunt biogràfi c de Joan Aguilar

Joan Aguilar, més conegut com ‘el 
Juanito’, va néixer al 1921 al carrer 
Major, a la cruïlla amb el carrer Elionor 
–on està el forn de pa. Va ser el gran 
de quatre germans en el si d’una fa-
mília humil que va emigrar d’Almeria 
buscant una vida millor a Montcada. 
De ben jove es va interessar per la 
fotografi a que, juntament amb el 
cinema, el submarinisme i els viat-
ges, eren les seves grans passions. 
Va treballar com a mecànic al taller 
Hispano Suïssa, després a la fàbrica 

Aismalibar i, fi nalment, va aprendre 
l’ofi ci de rellotger a Cal Hübner. El seu 
taller estava situat en un pis del carrer 
Major al costat de Ca l’Andreuet i es 
distingia pel gran rellotge que penjava 
a la façana. Va documentar alguns 
dels fets més notoris de la història de 
Montcada com la visita del dictador 
Francisco Franco després de la riua-
da i és autor dels documentals cine-
matogràfi cs Horas amargas i la Gran 
Nevada. Aguilar va morir al 1999, a 
l’edat de 78 anys | LG

Mecànic, rellotger i apassionat de la fotografi a i el cinema

El 18 de desembre es farà a l’Au-
ditori (19.30h ) l’acte de presenta-
ció del calendari municipal 2008 
que ha editat l’Ajuntament. En 
aquesta ocasió les imatges que 
il·lustren l’almanac pertanyen a 
l’arxiu fotogràfi c Matllo-Aguilar, 
format per més de 5.000 negatius 
que va fer el montcadenc Joan 
Aguilar Ortega al llarg del segle 
XX. L’arxiu, de gran valor his-
tòric, va ser cedit al Consistori el 
març del 2006 pel seu nebot, Joan 
Matllo. L’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) 
és l’encarregada de digitalitzar 
els negatius que tenen més va-
lor com a document gràfi c de la 
història del municipi. Algunes de 
les fotografi es van ser exposades 
a l’Auditori Municipal en el marc 
del Photomontcada 2007, que 
l’Afotmir va organitzar el passat 
juliol.

Fotos inèdites. El calendari mu-
nicipal 2007-8 inclou tretze foto-
grafi es inèdites on es pot reco-
nèixer l’estació de tren de la línia 
de Portbou, racons del carrer 
Major, l’avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo, alguns parat-
ges dels rius Ripoll i Besòs i el 
Turó, entre d’altres. El fotògraf 
Òscar Barcons, de l’Afotmir, ha 
estat el responsable de digitalit-
zar les imatges utilitzades per al 
calendari. “Les fotos tenen molt 
bona qualitat i m’he limitat a 

dona’ls-hi més lluminositat”, 
explica Barcons. Joan Matllo s’ha 
mostrat content que el Consisto-
ri hagi decidit incloure fotos del 
seu oncle a l’almanac, “tenint 
en compte que va ser un dels 
primers fotògrafs locals, auto-
didacta i apassionat d’aquest 
art”, explica. Va ser un dels fun-
dadors de l’Associació de Cinema 
Amateur de Montcada (ACAM), 
juntament amb els Lahoz, Disla, 
Conesa, Vilagut i Balart, entre 
d’altres.
En el mateix acte de presentació 
del calendari, també es repartirà 
la Guia-Agenda 2008 i una guia 
de serveis que l’Ajuntament ha 
editat per primer any, amb un 
plànol desplegable de la ciutat i 
els telèfons d’interès, similar al 
format de la guia de mobilitat.

CALENDARI MUNICIPAL 2008

La presentació pública es farà el 18 de desembre a l’Auditori Municipal, juntament amb la Guia-Agenda 2008

Portada del nou calendari municipal amb fotos de l’arxiu Matllo-Aguilar | ARXIU M-A

L’almanac inclou imatges inèdites 
de l’arxiu fotogràfi c Matllo-Aguilar

Una quinzena 
d’artistes 
s’inscriu al 
Mercat d’Art

Una quinzena d’artistes montca-
dencs s’ha inscrit a l’onzena edi-
ció del Mercat d’Art que s’inau-
gurarà el proper 13 de desembre 
(19h) a la sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila. La xifra de par-
ticipants no és defi nitiva ja que 
en el moment de tancar aquesta 
edició encara és obert el termini 
per inscriure’s. 

Modalitats. En la modalitat de 
pintura hi fi guren Nélida Balaguer, 
Clara Cardona, Delia Cabanzón, 
Sandra Zamorano, Rosa Freixas, 
Jordi Salat, Remedios Medina, 
Susana Aranda i Maria Carmo-
na. En fotografi a, Carlos López i 
Cristina Gutiérrez i en escultura, 
Francisco Sánchez i Camila Amei-
jeiras. També hi serpa present el 
taller Manetes de l’Escola Bon 
Dia, de Càritas. La regidora de 
Cultura, Amèlia Morral (CiU), 
ha destacat “l’oportunitat que 
suposa el Mercat d’Art per als 
artistes que volen donar-se a 
conèixer”.

Laura Grau | Redacció

Darrera edició del Mercat d’Art | ARXIU/SD

Laura Grau | Redacció

J. Aguilar, en una foto dels seixanta | ARXIU M-A
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El 12 de desembre s’inaugura a 
l’Auditori Municipal l’exposició 
de pintura de Joan-Marc Bat-
lle i Vives (Barcelona, 1971), 
fi nalista del Premi de Pintura 
Juan Ramón Masoliver 2006. 
La mostra està formada per 
una trentena d’obres, la majo-
ria de gran format i fetes amb 
llapis, cretes i carbonet sobre 
fusta. També hi ha una sèrie de 
pintures mixtes sobre paper de 
petit format. A mig camí entre 
el dibuix i la pintura, l’abstrac-
ció de Batlle parteix inicialment 
d’un referent real com és la fi -
gura humana a la què sotmet 
a un procés de desintegració, 
“creant atmosferes inestables 
i percepcions en constant 
transformació”, en paraules de 
la crítica d’art, Conxita Oliver, 
autora del pròleg del catàleg de 
l’exposició, que aplega una tria 
de peces rcreades entre el 2006 
i el 2007.  L’artista continua la 
línia iniciada amb l’obra que va 

ser fi nalista del premi Memò-
ria/memòria III, “tapant amb 
llapis blanc el dibuix inicial 
perquè només en quedi un 

rastre”, explica Batlle qui ha 
avançat que a la inauguració 
farà una performance sobre 
l’acte de pintar.

El Cercle Artístic de Sant Lluc 
va fer el lliurament de la Meda-
lla Josep Llimona d’Escultura 
a l’artista Luis Barbosa en la 
Festa de Sant Lluc que va or-
ganitzar el 26 de novembre al 
Palau Moja de Barcelona i a la 
qual també va assistir la regido-
ra de Cultura, Amèlia Morral 
(CiU). L’escultor es va endur el 
guardó per l’obra Dehesa, una 
escultura en fusta d’iroko que 

representa un cavall rebolcant-
se. Aquesta creació també li va 
merèixer el Premi Especial que 
concedeix el jurat entre totes les 
obres exposades a la Col·lectiva 
Social de l’entitat. Aquesta és 
la segona vegada que l’artista 
rep la Medalla Josep Llimona 
d’escultura, que ja va obtenir 
l’any 1996. Barbosa es va mos-
trar molt satisfet en recollir el 
guardó “que suposa un nou 
impuls a la meva carrera”.

PREMI MASOLIVER 2006

El fi nalista Joan-Marc Batlle 
inaugura una mostra a l’Auditori
L’exposició està formada per una trentena de teles a mig camí entre el dibuix i la pintura

Barbosa recull el Premi 
Josep Llimona d’escultura
L’artista montcadenc també ha rebut el Premi Especial del jurat

El jurat d’El Cercle Artístic de Sant Lluc lliura el premi Josep Llimona a Barbosa | ANNA CALVÓ

Laura Grau | Redacció

ESCULTURA

Laura Grau | Redacció

Joan-Marc Batlle, posant al seu estudi de Barcelona | LL.P. CHECA

El pintor montcadenc Pedro Gó-
mez Ballesta és l’autor del dis-
seny de la postal de Nadal i Any 
Nou 2008 que el Consistori en-
viarà enguany als veïns i entitats 
per felicitar les festes. La targeta, 
en forma de tríptic, consta d’una 
pintura al tremp que reprodueix 
la silueta d’edifi cis emblemàtics 
del municipi com les esglésies de 
Sant Pere de Reixac i de Santa 
Engràcia. La targeta inclou una 

frase de l’escriptor rus Fedor Do-
vstoieski sobre el sentit de la vida 
i els bons desitjos a la ciutadania 
per part de l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC).
Aquesta no és la primera vegada 
que l’Ajuntament encarrega el 
disseny de la felicitació nadalen-
ca a un artista local. L’any passat 
l’autor va ser el pintor Maese Pé-
rez. Gómez Ballesta va ser alum-
ne del pintor Joan Capella i ha fet 
diverses exposicions.

‘El dibuix i Joan Capella’ viatja a Corbera. La mos-
tra de dibuixos de Joan Capella que va acollir l’Auditori de Montcada el 
passat abril s’exposarà a partir del 14 de desembre a l’antic Hospital de 
Pelegrins de Corbera de Llobregat. Aquesta és la primera vegada que 
la Fundació Joan Capella itinera una mostra del pintor. Està previst que 
al llarg de l’any vinent viatgi a d’altres municipis catalans | LG

LAURA GRAU

Pedro Gómez dissenya la felicitació 
de Nadal i Any Nou de l’Ajuntament
Laura Grau | Redacció

Un fragment de la felicitació | BM
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El periodista Quim Aranda presenta 
a Montcada la seva primera novel·la
L’obra narra el fenomen de l’emigració andalusa a Catalunya als anys cinquanta i seixanta

El periodista i escriptor Quim 
Aranda (Barcelona, 1963) pre-
sentarà a la Biblioteca de 
Montcada centre el 20 de de-
sembre (19.30h) la seva prime-
ra novel·la El avión de madera 
que logró dar media vuelta al 
mundo, publicada per l’edito-
rial Candaya. L’obra narra la 
història de Marcelo Rojo, un 
missatger aeri amb por a volar 
que, a fi nal de la dècada dels 
noranta, reconstrueix el passat 
familiar, marcat per l’emigració 
a Catalunya.

Estructura. Narrada en primera 
persona, l’obra té tres plans tem-
porals: el present del narrador 
als anys noranta, l’emigració 
del poble andalús del que prové 

i l’origen remot de la seva famí-
lia a Màlaga a fi nals del XIX. 
Aranda va treballar al Diari de 
Barcelona, El Observador i El 
Mundo i va ser guionista del 

programa cultural de Televisió 
de Catalunya Stromboli. Des 
del 1998, col·labora amb el dia-
ri Avui, i ara escriu des de Lon-
dres, ciutat on resideix.

Montcada refl exiona 
sobre el canvi climàtic

El canvi climàtic no seria tan 
greu si els recursos naturals fos-
sin escassos i n’haguéssim de 
sobreviure amb menys. Aquesta 
és una de les conclusions de la 
xerrada que va oferir el 15 de 
novembre el professor  de cièn-
cies naturals de l’IES Montserrat 
Miró, Gúmer Carné, a la Casa 
de la Vila, en un acte organitzat 
per l’Associació d’Amics del Mu-
seu amb motiu de la Setmana de 
la Ciència. 

Clima alterat. Carné va explicar 
que al llarg de la història de la 
humanitat s’han produït diver-
sos canvis de temperatura i, fi ns 
i tot, més accentuats que l’actual, 
però sempre per causes naturals. 

“És ara quan la mà de l’home 
està incidint en l’evolució del 
clima”, va dir el professor, qui 
considera que la solució passa 
per una revisió del consum dels 
recursos. Les conseqüències del 
canvi climàtic que va apuntar 
Carné podrien ser el desglaç de 
zones àrtiques, com Groenlàndia, 
al 2060, l’alteració d’algunes es-
pècies vegetals, com el bosc del 
Mediterrani, o l’augment de pre-
cipitacions a l’Amèrica del Nord. 
D’altra banda, el 14 de novem-
bre, Josep Gili, professor de 
l’Institut de Ciències del Mar de 
Barcelona, va oferir una xerrada 
a l’Auditori sobre l’Antàrtida a 
alumnes de batxillerat del mu-
nicipi, organitzada pel Centre de 
Recursos Pedagògics.

SETMANA DE LA CIÈNCIA

El periodista i escriptor Quim Aranda, en una foto recent | F.FERNÁNDEZ

Mercedes Duran i Gúmer Carné, en un moment de la xerrada sobre el clima | SILVIA DÍAZ

L’acte el va organitzar l’Associació Amics del Museu Municipal

Laura Grau | Redacció

Silvia Díaz | Montcada

Ajuts per a la Rua de Carnaval 2008
El 10 de desembre s’obre el pe-
ríode d’inscripció a la Rua de 
Carnaval 2008, que tindrà lloc 
el 2 de febrer. Les comparses po-
den optar a diferents ajuts eco-
nòmics, en funció del nombre 
d’integrants, des dels 350 euros 
les que tinguin un màxim de 25 
membres, fi ns als 850 les que su-
perin els 70. Els grups de nova 
creació, formats majoritàriament 

per gent jove també poden optar 
a una subvenció de la Regido-
ria d’Infància i Joventut de 150 
euros. També pot participar, en 
grup o a títol individual, tothom 
que vagi disfressat, encara que 
no opti a subvenció. En aquests 
casos, podran col·locar-se darrera 
de la carrossa del Rei Carnestol-
tes. Els grups interessats a rebre 
subvencions s’han d’inscriure 
abans del 26 de gener a l’Ofi ci-

na d’Atenció Ciutadana (OAC), 
o bé, al Punt d’Atenció Ciutada-
na (PAC) del Centre Cívic Can 
Cuiàs. El Consistori disposa de 
cinc plataformes que se sorteja-
ran entre les comparses que les 
vulguin utilitzar per fer les car-
rosses. Com cada any, després 
de la desfi lada pels carrers del 
municipi, es farà el Sambòdrom 
al pavelló Miquel Poblet, on cada 
grup farà la seva coreografi a.

Laura Grau | Redacció
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Un concert de gospel a la pa-
rròquia de Can Sant Joan (13 
de desembre, 21.30h) obre el 
programa d’actuacions musicals 
prèvies a les festes nadalenques 
que han organitzat diferents en-
titats locals. El concert, que es fa 
per tercer any consecutiu, anirà 
a càrrec de Dani Alonso i la Co-
ral de Gràcia i s’emmarca en la 
commemoració del Dia Mundial 
dels Drets Humans que se cele-
bra el 10 de desembre arreu del 
món. 
La principal novetat del calen-
dari és el concert Sons i Swings 
de Nadal que interpretarà el 15 
de desembre al Gran Casino de 
Ter ra Nostra (19h) el Quartet de 
Nadal de Raquel Xiberta, una 
formació que recupera les nada-
les de tota la vida amb arranja-
ments molt personals, que van 
des del jazz fi ns al fl amenc. El 
concert l’organitza l’AV de Terra 
Nostra i és gratuït.

Més nadales. Una cita estable 
d’aquestes dates és el concert de 
l’Associació Musical Giravolt, 
que tindrà lloc el 15 de desembre 
a l’Auditori Municipal (17.30h). 
Actuaran les corals infantil, jove 
i d’adults i un grup de fl autes. 
El 19 de desembre una repre-
sentació d’alumnes cantarà na-
dales pel carrer Major. El 16 de 
de sembre la Coral Mare de Déu 

del Turó actuarà a l’església de 
Santa Engràcia (19h) acompan-
yada de la Coral Nou Món del 
Guinardó. La primera part del 
concert consistirà en una peça 
medieval titulada El cant de la 
Sibila, i la segona part inclourà 

cançons de bressol i nadales. 
Un dels responsables de la co-
ral montcadenca, Josep Capella, 
ha destacat que el grup compta 
amb nous cantaires, especial-
ment veus femenines, “ara ens 
falten més veus masculines”.

MÚSICA

Gospel, swing i nadales per 
ambientar els dies previs al Nadal
La novetat és el concert del Quartet de Nadal de Raquel Xiberta, al Gran Casino de Terra Nostra

Raquel Xiberta amb el seu quartet de Nadal actuaran al Gran Casino de Terra Nostra | RX

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES

Laura Grau | Redacció

“25 anys de pessebrisme a 
Montcada i Reixac” és el títol 
de l’exposició que ha preparat 
l’Agrupació de Pessebristes per 
commemorar un quart de segle 
d’existència. La mostra, formada 
per 12 diorames, s’inaugurarà el 
14 de desembre a l’Església de 
Santa Engràcia (19h). A partir 
del 12 de desembre també es po-
drà veure a la Fundació Cultural 
una mostra retrospectiva de foto-
grafi es de pessebres de l’entitat i 
un audivisual sobre com fer un 
pessebre.

Més pessebres. El 12 de desembre, 
el Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina farà l’encesa del naixement 

(17h), i el 19 ho farà el Centre 
Cívic Can Cuiàs (18h) amb un 
concert a càrrec dels alumnes del 
curs de guitarra. El 18 de desem-
bre el col·legi Sagrat Cor farà un 
pessebre vivent al carrer Major, 
des de la plaça de l’Església fi ns 
al carrer Generalitat.

L’entitat commemora 
25 anys de pessebrisme
El 14 de desembre inaugura una mostra a l’església del centre

Un soci de l’APM, fent un diorama | APM

Laura Grau | Redacció

L’agrupació Sardanista de Ter-
ra Nostra celebra el seu 32è 
aniversari el 8 de desembre. La 
jornada començarà amb una 
missa a la parròquia de Santa 
Maria de Montcada (11.30h). 
A les 12.30h hi haurà una au-
dició i ballada de sardanes a la 
plaça de l’Alzina, a càrrec de la 
cobla La Nova Vallès. A les 15h 
està previst un dinar de germa-

nor a la Sala Josep Maria Prado 
del Gran Casino de Terra Nos-
tra. La jornada clourà a les 18h 
amb l’actuació del grup d’hava-
neres Pirates. Actualment l’en-
titat imparteix tallers de sarda-
nes a l’Abi, al Casino de Terra 
Nostra i als casals de gent gran 
de Montcada i Reixac (al parc 
Salvador Allende) i Casa de la 
Mina. Properament farà classes 
al CEIP Mitja Costa.

L’Agrupació Sardanista 
celebra el 32è aniversari
Laura Grau | Montcada

La Coral Mare de Déu del Turó, al concert de Nadal de l’any passat | ARXIU/SANTI ROMERO

anuncis gratuïts 
tel. 935 726 491

Alquilo piso. De 155m2, 4 habitaciones 
dobles, tres terrazas grandes, dos baños 
completos y armarios empotrados. Soleado. 
Junto a la calle Mayor. Precio: 1.200 euros 
negociables. Tels. 659 374 241- 932 126 
319.
Alquilo local. De 100m2, con luz exterior, 
junto a la calle Mayor. Precio: 600 euros 
negociables. Tels. 659 374 241- 932 126 
319.
En venta. Dos plazas de párquing 
(una grande y otra pequeña) en la calle 
Bonavista. Tlf. 627 942 454
Alquiler. Se alquila patio de 130 m2 en 
Terra Nostra. Precio a convenir. Teléfono: 
649 33 90 73.
Pintura i enyesado. A precios económicos. 
Te. 651 809 446.
Oferta laboral. Cristalería Montcada 
precisa 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. Econòmica. 
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.
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Annie, una nena òrfena, és se-
leccionada entre les seves com-
panyes per viure uns dies a casa 
d’un milionari. Encara que, en 
un principi, el seu únic objectiu 
és donar una bona imatge a la 
premsa, l’home acaba estimant 
la petita i decideix ajudar-la a 
buscar els seus pares. 
Aquesta és l’argument d’Annie, 
el musical que el grup de teatre 
de La Salle representarà aques-
ta temporada coincidint amb 
les festes de Nadal. “Creiem 
que és una obra molt adient 
per aquestes dates perquè la 
pot veure tota la família”, ha 
explicat la coordinadora, Rosa 
Labrador. 

Equip i actors. En el muntatge 
participen 65 persones, que 
van des del sis fi ns als quaranta 
anys. El pes de la direcció l’han 
dut M. José Ezquerra, Isabel 
Román, M.Carmen Martín i 
Sergio Martín, “que han ha-
gut de treballar la interpreta-

ció i la coreografi a amb gent 
d’edats molt diferents”, ha 
indicat Labrador. Es dóna la 
circumstància que la nena que 
interpreta el paper principal, 
María Biescas, de 8 anys d’edat, 
és fi lla del protagonista de la 
primera obra que va fer el grup 
Jesucristo Superstar fa gairebé 
25 anys. La preestrena d’Annie 
serà el 16 de desembre a la sala 

de teatre de La Salle i les repre-
sentacions ofi cials seran els dies 
22 i 23 de desembre i, al mes 
de gener, els dies 12, 13, 20, 26 
i 27. L’horari serà els dissabtes, 
a les 22h, i els diumenges, a les 
18h. L’entrada, al preu de 5 eu-
ros, es pot comprar a la secreta-
ria del col·legi La Salle de 17 a 
18h, o bé, una hora abans de la 
representació. 

MÚSICA

Un concert espectacle 
recorda el músic Erik Satie
El muntatge inclou textos de l’autor de gran comicitat i ironia

El grup de teatre de La Salle ultima 
els assajos del musical ‘Annie’
La preestrena tindrà lloc el 16 de desembre i se’n faran set representacions fi ns al gener

La coreografi a és una part essencial del musical ‘Annie’ que s’estrenarà a La Salle. | S.ROMERO

Laura Grau | Montcada

Em dic Erik Satie, com tothom 
és el títol del concert espectacle 
que es podrà veure a l’Audito-
ri Municipal l’1 de desembre 
(22h). L’obra, dirigida per l’ac-
tor i músic Quim Lecina, copsa 
l’esperit i la curiosa personalitat 
del compositor i pianista fran-
cès Erik Satie (Honfl eur,1866-
París 1925), a través del seu 
llegat musical i dels seus escrits 
passats pel sedàs del cabaret pa-

risenc. La tria musical comprèn 
els tres estils del compositor: el 
místic, l’humorístic i l’acadè-
mic, i està especialment arranja-
da per un conjunt instrumental 
de quartet de violoncels. 
Tot i ser un músic reconegut 
en la història de la música, Sa-
tie  es guanyava la vida tocant 
el pia no al conegut cabaret Le 
Chat Noir i tenia un gran sentit 
de l’humor, en la línia de Grou-
xo Marx i Woody Allen.

Laura Grau | Redacció

El quartet de violoncels PerQuatroCelli el dirigeix l’actor i músic Quim Lecina | CIA.QUIM LECINA

TEATRE
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el retro-visor Laura Grau 
Fundació Cultural

Emília i Avelina Brualla van regentar una modisteria al carrer Major durant 40 anys

Als anys trenta el sistema ‘Corte 
Martí’ era un dels més populars 
per confeccionar la roba a mida. 
El 1934 la jove modista Emília 
Brualla, la seva germana Avelina, 
brodadora a màquina, i la mare 
d’ambdues, Dolors Ballester, van 
obrir una modisteria al fi nal del 
carrer Major –al local de la pas-
tisseria Badosa–, que feia roba 
amb aquest sistema i on també 
s’impartien classes de tall i con-
fecció per a noies segons el ‘Corte 
Martí’. “De feina no ens en falta-

va i venien moltes joves a apren-
dre a cosir”, recorda l’Emília, de 
93 anys. A mitjan dels cinquanta 
la modisteria de les germanes 
Brualla es va traslladar a un altre 
local del carrer Major –al costat 
de la Torre Vila– on van continuar 
“vestint mitja Montcada”, explica 
Avelina, de 86 anys. 

Tall i confecció ‘Corte Martí’ 

Avelina i Emília, a la moda dels quaranta, amb la seva mare, a Barcelona | F.BRUALLA

També impartien 
classes de tall i 
confecció segons el 
‘Corte Martí’ 

Estefanía 
García guanya 
un premi en un 
certamen de 
còmics

La periodista montcadenca Es-
tefanía García, de 39 anys, ha 
obtingut un dels guardons del 
Premi Josep Escobar de còmic 
que concedeix l’Ajuntament de 
Granollers, per una vinyeta titu-
lada Fauna Urban. García ha re-
but el guardó en la categoria de 
majors de 16 anys i el premi con-
sisteix en la publicació de la seva 
obra en un llibre commemoratiu 
del certamen que es presentarà 
per Sant Jordi. L’autora ha expli-
cat que l’obra premiada és una 
vinyeta que, “en clau d’humor, 
critica la mala qualitat de la 
televisió”.

Laura Grau | Redacció

S’inaugura una 
mostra sobre 
la Setmana 
Santa a la seu 
d’Afotmir

Estefanía García, en una foto recent | EG Fernando Sendra, últim convidat | O.BARCONS

De l’1 al 31 de desembre el Cen-
tre Cívic Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo, seu de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada 
i Reixac (Afotmir), acull una 
exposició del fotògraf asturià 
Federico Abad López. La mostra 
se centra en els diversos aspec-
tes socioculturals que envolten 
la Setmana Santa, al marge de la 
vessant estrictament religiosa. El 
darrer artista convidat per l’Afot-
mir va ser el cordovés Fernando 
Sendra, que va visitar la seu de 
l’entitat el 23 de novembre per 
parlar de la mostra La mirada 
desnuda.

Laura Grau | Mas Rampinyo
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La destitució de Ramon Ferrés 
sembla haver marcat un abans 
i un després en la trajectòria 
del Game’s Gallery Montcada. 
L’inici irregular va acabar amb 
la paciència del president, Eu-
sebio Carrero, qui va decidir el 
canvi d’entrenador després de 
la novena jornada. A l’espera de 
l’arribada d’un nou tècnic, Elies 
Lorda, que porta molts anys fent 
de delegat de l’equip, va assu-
mir la direcció amb l’ajuda de 
José Andrés, un altre home de la 
casa. El balanç amb el canvi de 
tècnic no podia ser millor: dues 
victòries a domicili, posant fi  a la 
falta d’encert que tants punts ha 
deixat pel camí. 
El Game’s Gallery va exhibir 
una gran efectivitat en aconse-
guir 16 gols per sumar aquests 
sis punts tan importants. La 
golejada més espectacular es va 
produir el dia del debut del tàn-
dem Lorda-Andrés a la pista de 
l’últim, el Metacom de Corbera. 
Va ser un partit molt entretingut 
amb 14 gols (5-9) i un clar domi-
ni dels montcadencs. Jaime (3), 
Marc Sala (2), Grimaldos (2) i 
Natán (2) van ser els golejadors. 
Una setmana després, a la pista 
de l’Epic Casino de Terrassa, el 
Game’s Gallery va fer, possible-
ment, el millor partit de la tem-
porada. La primera part va ser 
perfecta amb un contundent 0 a 
5 amb gols de Jaime (2), Natán i 

Emilio (2).  Miguelito i Carnota, 
de doble penal, van completar el 
defi nitiu 3 a 7. 
Aquestes dues victòries consecu-
tives han permès al Game’s Ga-
llery  pujar llocs a la classifi cació 
–ara és quart– i retallar fi ns als 
vuit punts la distància amb el 
Corbera. El líder, que havia su-
mat nou victòries seguides, sem-
bla que comença a desinfl ar-se 
després d’empatar a la pista del 
Manacor B (5-5) i perdre a casa 
amb el Vall de Tenes (4-7). 

El Valentine recupera 
el lideratge del Grup C 
de la Lliga EBA.  PÀG.  32  

La Salle vol retrobar-se 
amb el bon joc a Lliga 
Catalana.  PÀG. 33  

FUTBOL SALA

El Game’s Gallery reacciona amb el 
canvi d’entrenador amb dos triomfs
Rafa Jiménez |  Terrassa

El jugador Natán va marcar tres gols entre els partits jugats a la pista del Metacom i l’Epic Casino | SANTI ROMERO   

>Esports

El conjunt local, dirigit provisionalment per Elies Lorda, va vèncer el Metacom per 5-9 i l’Epic Casino de Terrassa per 3-7

L’adéu de 
Ramon Ferrés

La victòria a la novena jornada 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Inca (7-2) semblava que havia 
tranquil·litzat els ànims a l’en-
torn del Game’s Gallery. Però tot 
i aquest triomf, Eusebio Carrero, 
president del club, no va voler 
esperar més i, 48 hores abans 
del partit a la pista del cuer, va 
decidir destituir Ramon Ferrés. 
Tres derrotes i dos empats en 
nou jornades, i veure el primer 
lloc a 13 punts de distància, no 
era el balanç que s’esperava per 
a un equip que, tot i la reduc-
ció del pressupost respecte a 
la temporada passada, sempre 
està obligat a lluitar pels primers 
llocs. Ferrés no podia amagar la 
seva sorpresa per la decisió de la 
directiva: “El començament ha 
estat difícil, però ara la dinàmi-
ca era bona i teníem per davant 
uns partits fàcils, a priori, per 
sortir de la situació negativa. 
La directiva del Montcada no 
es regeix mai per la paciència i 
crec que les expectatives inici-
als no eren reals per a un equip 
tot nou”. Tot i la decepció per la 
seva destitució, Ferrés ha accep-
tat la proposta del club per fer-se 
càrrec de l’equip juvenil.

La resposta. La solució d’emer-
gència, a l’espera de l’arribada 
d’un nou tècnic, va ser la de 
posar a la banqueta Elies Lor-
da, delegat de l’equip i home 
de confi ança de Carrero. La ver-
sió de Lorda és molt diferent a 
la del ja extècnic montcadenc: 
“La directiva ha tingut massa 
paciència. La imatge que està-
vem donant no corresponia amb 
el prestigi de l’entitat. Aquesta 
situació negativa l’havíem de 
tallar d’arrel si volem assolir 
alguna fi ta important aquesta 
temporada” | RJ

Coneix els 
jugadors?
Conec molts 
d’ells. Vaig veu-
re el partit con-
tra l’Epic.

Hi ha nivell per estar més a dalt?
Tenim plantilla per estar entre els 
tres primers classifi cats.

Es pot agafar el líder?
L’equip que guanyi aquesta lliga 
perdrà entre quatre i cinc partits. 
Podem lluitar per ser campions, 
però s’ha d’anar pas a pas.

Quina és la seva fi losofi a?
M’agrada pressionar molt, jugar 
al davant, portar el pes del matx 
i tenir la pilota | RJ 

José María Borbón ‘Pati’, nou tècnic

‘Tenim plantilla per estar entre els tres primers’
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Els dos equips montcadencs al 
Grup Novè de Segona Regional 
han perdut l’última jornada de 
lliga disputada el 25 de novem-
bre. El Sant Joan Atlètic va caure 
derrotat al camp municipal del 
barri contra la Torreta per 1-
2, sent la segona consecutiva a 
casa. La plantilla reconeix que 
va jugar malament, tot i que 
també cal remarcar que tenia les 
baixes importants dels davanters 
Cristian i Víctor. Els jugadors 
van donar la sensació de sortir 
nerviosos, potser pressionats per 
ser els líders del grup. “Ningú 
els està exigint res, simplement 
fer una bona campanya però 
sense la pressió de pujar”, ha 
dit el directiu Toni Ortega, qui 
afi rma que s’ha fet una planti-
lla de futur amb jugadors joves. 
L’ensopegada contra la Torreta 
ha tingut conseqüències a la clas-
sifi cació ja que el Sant Joan ha 
perdut el lideratge en favor del 
Cardedeu i el Barberà, tots dos 

amb 26 punts, a 3 d’avantatge 
respecte el conjunt montcadenc. 
Precisament set dies abans, el 
Sant Joan va arribar al primer 
lloc en obtenir una valuosa vic-
tòria per la mínima (0-1) al camp 
del conjunt del Vallès Oriental.
A les darreres setmanes, hi ha ha-
gut canvis a la plantilla del Sant 
Joan, amb les baixes voluntàries 
del migcampista Gerard i el ter-
cer porter Miguel. En el capítol 
d’incorporacions, el conjunt de 
Fernando Gómez ‘Cuqui’ ha fi -
txat el defensa Rubén Pérez, ce-
dit del Mollet, i el mig Cristian 
Rincón, de l’EF Montcada. 

Terra Nostra. El Santa Maria va 
protagonitzar la sorpresa de la 
jornada onzena, ja que va per-
dre al camp del Montonès Nord, 
que només havia guanyat un 
punt en deu partits, per 3-1. El 
conjunt local no va tenir el dia 
en un terreny de joc de terra en 
mal estat al qual no estan acostu-
mats a jugar, ja que enguany el 

Santa Maria disputa els partits a 
l’estadi de la Ferreria. “Potser hi 
va haver un excés de confi ança 
davant un rival molt inferior”, 
ha indicat el president del club, 
Ricardo Moya, qui ha qualifi cat 
la derrota “d’accident, perquè 
l’equip està jugant molt bé”. 
Malgrat l’ensopegada, el bloc 
montcadenc ocupa el cinquè lloc 
del Grup Novè de Segona Regio-
nal amb 20 punts. Al matx ante-
rior, disputat el 17 de novembre 
al nou estadi de la Ferreria, el 
conjunt dirigit per Miguel Ar-
güelles va vèncer amb claredat el 
Martorelles per 4-0.
Pel que fa al capítol de fi txatges, 
el president ha avançat que pròxi-
mament hi ha previst incorporar 
un porter que podria alternar 
els partits amb el conjunt A de 
Segona i el B de Tercera. D’altra 
banda, a la pròxima jornada ja 
podran jugar els quatre jugadors 
sancionats pels aldarulls contra 
el Sant Joan: Jonathan, Iván, 
Bermejo i Edu.

Els protagonistes repetien el con-
cepte de manera continuada, però 
els fets no acabaven de donar-los 
la raó. Els menys optimistes pen-
saven que les paraules se les enduu 
el vent, però el missatge que Luis 
Fernández i el seu grup transme-
tia amb fe ha acabat per cuallar i 
el CD Montcada viu, a dia d’avui, 
ben instal·lat a la zona tranquil·la 
de la classifi cació de la Primera 
Catalana. El conjunt local va co-
mençar la campanya adquirint to-
tes les paperetes per convertir-se 
en la ventafocs de la categoria; els 
primers resultats positius van fer 
que el seu paper evolucionés fi ns 
al de candidat per lluitar per la 
permanència fi ns a l’últim minut; 
però si les coses continuen com 
en les dues últimes setmanes, el 
lloc dels montcadencs aquest any 
ha de ser la meitat de la taula i 
amb el cap aixecat per mirar cap 
a dalt. Aquest canvi d’estatus dels 
verds dins de la categoria neix 
directament de la solidaritat mos-
trada tota la temporada pel ves-

tidor montcadenc, que amb dues 
actuacions convincents, fi ns i tot 
brillants a estones, s’ha col·locat 

a la desena posició amb 17 punts, 
cinc per sobre de la zona de des-
cens. El grup, amb moltes cares 

noves aquest any, s’ha consolidat 
i cada cop es mostra més sòlid.

Dos triomfs. Així va ocórrer a 
l’últim partit disputat a casa, on 
un contundent triomf enfront la 
Gramenet B (4-1), va desfermar 
d’una vegada per totes el poten-
cial ofensiu de l’equip. Nacho 
Garzón, Carlos, Tamudo i Xavi 
Rovira van ser els golejadors. A 
les fi les del Gramenet hi ha el ju-
gador montcadenc Norbert Sán-
chez, que va jugar a l’escola Can 
Sant Joan Blaugrana i al planter 
de l’Espanyol. Norbert no es va 
vestir de curt contra el conjunt 
montcadenc.
Al matx al camp municipal de Ca 
N’Anglada de Terrassa, el terreny 
de joc del CP San Cristóbal, 
Xavi Rovira va fer una actuació 
espectacular. L’interior esquerre 
va transformar un penal al minut 
90 que ell mateix havia forçat, 
per sentenciar un duel que Àlex 
Ruiz havia encarrilat amb un gol 
de falta magistral que també va 
provocar Xavi Rovira.

FUTBOL. Primera Divisió 

Dues victòries contra el Gramenet B al nou estadi (4-1) i al camp del San Cristóbal (0-2) ratifi quen el bon moment dels verds

César Sánchez  |  Terrassa  

El davanter Paco Tamudo fa un xut al nou estadi contra el Gramenet B | SANTI ROMERO

El CD Montcada madura com a equip 
a la màxima categoria catalana

FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

El Sant Joan i el Santa Maria estan 
a dalt, tot i les últimes ensopegades

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Santa Maria va caure derrotat al camp del cuer |  SANTI ROMERO

El conjunt de Can Sant Joan perd el lideratge en caure derrotat a casa contra la Torreta

Cristian Rodríguez fa una centrada abans de rebre el contacte del rival |  SANTI ROMERO

Més canvis 
a la plantilla

Un dels obstacles més feixucs 
que el CD Montcada arrossega-
va des de l’inici de la tempora-
da era el continu ball de cares 
noves que les alineacions de 
Luis Fernández refl exaven cada 
setmana. A la pretemporada, 
les incorporacions van ser con-
siderables, sobretot en posicions 
claus a l’equip, però les lesions 
i els mals resultats van obligar a 
remodelar encara més la plan-
tilla. A fi nal del mes d’octubre, 
d’una tacada van arribar Nacho 
Garzón, Jimmy, Iván Serrano i 
Diéguez i, des de fa dues setma-
nes, un últim home s’ha incor-
porat a la disciplina dels verds. 
Es tracta d’Àlex Gil, davanter que 
prové del Masnou, que després 
de superar un període de pro-
va, ja va debutar a l’últim partit 
disputat a l’estadi de la Ferreria 
contra el Gramenet B. 

Baixes. Aquests fi txatges han su-
posat que dos futbolistes, també 
arribats a inicis d’aquesta cam-
panya, hagin deixat el club. Raul 
Requena, que torna al seu equip 
d’origen, el Sant Andreu, i Gerard 
Colomo ja no vestiran més la sa-
marreta del CD Montcada. Amb 
aquests moviments, l’efectiu a les 
ordres de Luis Fernández sembla 
fi nalment defi nitiu i segur que 
aquesta estabilitat no ha de por-
tar sino resultats benefi ciosos per 
a la trajectòria dels montcadencs 
el que resta de temporada | CS
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El Valentine femení no passa 
per un bon moment. El club 
montcadenc s’ha vist obligat a 
demanar l’ajornament dels par-
tits corresponents a la novena 
i desena jornada a causa de les 
nombroses baixes de la plantilla 
per les lesions i la grip. El tècnic, 
Beni López, només té disponi-
bles quatre jugadores d’un total 
d’onze que composa la plantilla. 
Així, el Valentine no va disputar 
el partit contra el Bàsket Hispa-
no previst el 24 de novembre i 
no jugarà el matx contra el Ban-
yoles a la pista coberta l’1 de des-
embre. El pròxim enfrontament 
no serà fi ns al dia 16 a la pista 
del Súria, a la zona mitjana de la 
classifi cació amb quatre victòries 
i quatre derrotes. A l’últim partit 

disputat, contra el Grup Barna B 
a casa, el Montcada va caure de-
rrotat per 56-61.
En aquestes tres setmanes sense 
competició, l’entrenador espera 
poder recuperar els efectius per 
intentar millorar la delicada si-
tuació del conjunt, que es troba a 
l’antepenúltima posició del Grup 
Primer de Primera Catalana.

L’anàlisi. El Valentine femení no-
més ha guanyat el primer partit 
de la temporada a casa contra 
l’Olot, que és l’actual cuer amb 
cap triomf. L’entrenador ha fet 
autocrítica perquè considera que 
les dues últimes derrotes a la pis-
ta coberta contra el Grup Barna 
i el GEiEG de Girona han estat 
per “manca de concentració, els 
partits els vam perdre nosaltres 

perquè vam jugar malament”. 
Malgrat la dinàmica negativa, 
López afi rma que l’equip segueix 
treballant al màxim per retrobar-
se amb el triomf. “Necessitem 
guanyar un matx per agafar 
confi ança”, ha manifestat el tèc-
nic, qui ha remarcat que Primera 
Catalana és una categoria difícil 
on cada partit és una fi nal.
Per la seva banda, la base Noemí 
Sánchez també coincideix amb el 
tècnic que seria molt important 
poder guanyar el pròxim partit 
contra el Súria per “començar 
a sortir de la crisi”. Per a la 
jugadora montcadenca, les le-
sions han retardat l’acoplament 
de la plantilla –amb moltes ca-
res noves aquesta temporada– i, 
en conseqüència, han difi cultat 
l’adaptació a la nova categoria.

És conegut de tothom que la per-
fecció és quelcom d’irrealitzable, 
però costa trobar un altre adjec-
tiu per defi nir el joc i les sensa-
cions que estan transmetent els 
homes del Valentine masculí 
aquesta temporada. L’última 
lliçó la van impartir el passat 25 
de novembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el CB Navàs, un 
conjunt perillós que la campan-
ya anterior va fer playoffs en ser 
primer del Grup C i que ja ha 
guanyat alguns dels equips pun-
ters de la categoria. L’equip del 
Bages va marxar de Montcada 
amb una derrota escandalosa per 
33 punts de diferència (96-63). 

Les estadístiques. El marcador 
al descans ja ho deia tot (48-28), 
i és que molt pocs equips estan 
trobant la fórmula per aturar els 
homes de César Saura, demole-
dors des de més enllà de la línea 
de 6,25 –el passat diumenge un 
50% d’encert, 13 de 26– i amb 
una intensitat i agressivitat de-
fensiva que està donant els seus 
fruits. Tot i la lesió de l’aler Jau-
me Santandreu, la rotació de 
l’equip es àmplia i més enllà del 
veterà exjugador d’ACB Dani 
Pérez, màxim encistellador del 

grup C de la Lliga EBA, la res-
ta de jugadors semblen anar-se 
repartint les bones actuacions. 
Davant el Navàs, els pivots Al-
bert Grisó i Cristian Zapata van 
ser qui van ratllar també a gran 
altura. El triomf va servir per ra-
tifi car el lideratge a la categoria, 
recuperat una setmana abans a 
pista del CB Santfeliuenc (76-
87). L’enfrontament al Baix Llo-
bregat va ser un partit fred, on 
el Valentine sempre va dominar 
en el marcador, però on els seus 
avantatges difícilment sobrepas-
saven els 10 punts. A l’últim 
quart, la plantilla del Sant Feliu 
va arribar a posar-se a un punt 
però, quan pitjor pintaven les 
coses, va sorgir la fi gura del 
base Lluís Curto que, amb una 
penetració i dos triples consecu-
tius, va posar el marcador a lloc 
i va tornar a demostrar que està 
totalment recuperat de la seva 
lesió. 
D’altra banda, Jaume Santan-
dreu va ser operat el 20 de no-
vembre del trencament total del 
lligament creuat anterior del ge-
noll i la lesió al menisc que es va 
fer en un matx amistós contra el 
Sabadell fa un mes. Segons fonts 
del club, la intervenció quirúrgi-
ca va anar bé.   

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

César Sánchez | Pla d’en Coll

Joan Manel Palou intenta fer una passada davant un rival del Navàs |  SANTI ROMERO  

El Valentine engreixa una màquina 
quasi perfecta davant del Navàs  

BÀSQUET FEMENÍ. Grup Primer de Primera Catalana

El conjunt local només disposa de quatre d’un total d’onze jugadores en plantilla 

El Valentine ajorna dos partits a 
causa de les lesions i la grip

Sílvia Alquézar | Redacció

La base Cristina Ximenis és una les jugadores que està lesionada al Valentine |  SANTI ROMERO

<<

Jordi Pons
capità del
Valentine

l’entrevista

Amb aquest inici espectacular 
de competició, té por de caure 
en l’eufòria?
Jo sempre dic que la lliga és 
molt llarga i que de 30 partits 
encara ens queden 20 per 
jugar. És una categoria molt 
igualada i al nostre grup hi ha 
set o vuit equips que aspiren a 
tot. Encara que sigui un tòpic, 
hem d’anar partit a partit.

L’any passat el principi va ser 
dolent. Quin ha estat el canvi 
respecte enguany?
El potencial ofensiu sempre 
l’hem tingut, però defensiva-
ment aquest any hem millorat 
molt. Tothom està molt impli-
cat i crec que aquest encert 
defensiu és clau respecte a 
d’altres campanyes.

Quins són els rivals més difícils 
que també lluitaran per acon-
seguir una plaça de playoff?
Jo defi neixo aquesta tempo-
rada com la lliga del desgast. 
A casa som molt segurs, però 
fora qualsevol pot donar un 
ensurt a qualsevol. Hem de 
pensar només en nosaltres 
mateixos. Tots els partits po-
den ser un parany, començant 
pel pròxim a Montsó | CS  

‘Aquesta tempo-
rada hem millorat 
molt en defensa’

El conjunt de César Saura, líder de la categoria, torna a fer una exhibició de bon joc al pavelló Miquel Poblet
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La Salle masculí va plantar cara 
al GEiEG, el líder imbatut del 
Grup Primer de la Lliga Catala-
na, però no es va poder endur 
la victòria en la desena jornada 
(26-23). Els homes de Pablo Ca-
marero van millorar a Girona la 
imatge de l’últim partit disputat 
al pavelló Miquel Poblet una set-
mana abans davant el Palautor-
dera, el tercer classifi cat, contra 
el qual van caure derrotats per 
24-35. El conjunt local va jugar 
molt per sota de les seves possibi-
litats i en els minuts inicials amb 
el primer parcial desfavorable 
per 0-2, “ja vam donar el matx 
per perdut”, ha dit l’extrem dret 
Toni López ‘Chachi’, qui consi-
dera que el principal problema 
de la plantilla “és la manca de 
confi ança en si mateixa”. 
Per contra, a la pista del GEiEG, 
La Salle va sortir molt concen-
trada, sorprenent el contrari 

amb un ajustat 11-12 a la mitja 
part. A la represa, la igualtat en 
el marcador es va mantenir fi ns 
als darrers cinc minuts (25-25). 
Però a partir d’aquí, una exclusió 
d’un jugador local va permetre al 
GEiEG fer un parcial de 3-0, una 
renda que el Montcada ja no va 
poder superar. 

Valoració. Malgrat la derrota, el 
vestidor va marxar content de 
les terres gironines perquè “s’ha 
fet un pas endavant”, ha dit el 
tècnic, Pablo Camarero. La Salle 
rebrà el Bordils, el segon classi-
fi cat, l’1 de desembre al pavelló 
Miquel Poblet. Serà un pur trà-
mit a l’espera el dia 16 de la visi-
ta del Parets, un rival de la seva 
lliga ja que els punts que guanyi 
contra l’equip del Vallès Oriental 
comptaran per a la fase següent 
en la lluita per la permanència 
a la categoria de la Lliga Cata-
lana.

HANDBOL MASCULÍ. Lliga Catalana  

El conjunt local, que ocupa l’última posició, centra els seus esforços a redreçar la situació per mantenir la categoria

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El pivot David Medina fa un llançament davant l’oposició de dos contraris  |  SANTI ROMERO

La Salle millora el joc, però no pot 
superar el líder del grup a domicili  

La Salle ISTE és manté líder in-
victe del Grup Segon de la Lliga 
Catalana després de guanyar els 
darrers dos matxs a domicili. En 
el partit corresponent a la cin-
quena jornada, les noies de Juan 
Manuel Fernández van guanyar 
a la difícil pista de l’Igualada per 
15 a 20. El conjunt local es va 
imposar a l’equip de l’Anoia mal-
grat desplaçar-se amb diverses 

baixes. La Salle va mostrar el seu 
millor joc i, gràcies a una forta 
defensa i uns ràpids contraatacs, 
va aconseguir la victòria. 
D’altra banda, l’equip local va 
mostrar la seva pitjor cara a la 
pista del Cardedeu. Malgrat 
guanyar per un clar 17 a 30 i re-
cuperar les lesionades, La Salle 
ISTE va jugar un partit molt en-
carcarat en atac. La lateral dret 
Marta Casajuana opina que grà-

cies a la defensa i el contracop es 
va aconseguir el triomf: “Vam 
endur-nos la victòria perquè 
vam fer un bon treball en de-
fensa, però a l’atac ens vam en-
comanar del mal joc del Car-
dedeu”. La Salle, que es líder del 
seu grup amb 9 punts, intentarà 
mantenir la imbatibilitat contra 
el Molins de Rei B –penúltim 
classifi cat– el proper 2 de desem-
bre al Miquel Poblet.

Núria Sánchez | Cardedeu

La lateral Marta Muñoz davant una rival del Cardedeu |  SANTI ROMERO

HANDBOL FEMENÍ. Lliga Catalana

La Salle ISTE es manté imbatuda 
al capdavant de la classifi cació

<<

P. Camarero
entrenador de
La Salle

l’entrevista

Per què s’ha arribat a una dinà-
mica tan negativa ?
Hem tingut lesions de juga-
dors molt importants i això ha 
fet que l’equip es mostrés irre-
gular amb alts i baixos en un 
mateix partit. Quan les coses 
no surten, apareixen els nervis 
i s’entren en dinàmiques ne-
gatives. Ara estem treballant 
perquè l’equip doni el millor 
de si mateix.

A Girona s’ha vist un canvi?
Sí. La plantilla comença a re-
trobar-se amb les sensacions 
positives, però hem de ser 
conscients que la nostra llui-
ta és mantenir-nos a la Lliga 
Catalana. Els partits contra el 
GEiEG i el Bordils no són de 
la nostra competició. Ens inte-
ressa arribar i preparar al mà-
xim al matx contra el Parets 
a casa, perquè els punts ens 
serviran per a la fase següent 
per la permanència  | SA  

‘Treballem perquè 
l’equip doni el 
millor de si mateix’
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El Club Shi-Kan Montcada ha 
fet un excel·lent paper a la vui-
tena edició de l’Open Internacio-
nal de karate de València, que es 
va disputar a la ciutat de Torrent 
el 24 de novembre. L’entitat lo-
cal va aconseguir un total de 18 
medalles. En combat, els sèniors 
Carlos Martínez i Rubén Estre-
lla van guanyar el guardó d’or i 

plata respectivament en la cate-
goria de pes lleuger. D’altra ban-
da, Olga Giménez, Josep Maria 
Castillo, Patricio López i Marc 
Rodríguez van guanyar el bron-
ze també en combat en les seves 
respectives categories.
Pel que fa als més petits, cal des-
tacar en kata el primer lloc de 
l’aleví David André i l’infantil 
Rubén Serrano i la tercera posi-

ció de l’infantil Noemí García, la 
cadet Silvia Muñoz i la benjamí 
Paula Franco. Per equips, el con-
junt infantil del Shi-kan va guan-
yar la medalla de bronze.
D’altra banda, el tècnic montca-
denc, Miguel Franco, participarà 
com a seleccionador català el 14 
i el 15 de desembre a una troba-
da internacional que tindrà lloc 
a França.

El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué va tancar la tempora-
da actual el passat 18 de novem-
bre amb un torneig social que 
va comptar amb la participació 
d’unes 200 persones que van 
haver de disputar tres proves: 
un circuit amb dianes en tres 
dimensions, una tirada al pou i 
una altra a l’infi nit. La festa va 
cloure amb un dinar i un petit 
homenatge a diversos arquers de 
l’entitat. El president, Toni Roca, 
s’ha mostrat satisfet amb el des-
envolupament de la campanya 
perquè s’han aconseguit bons re-
sultats com els títols de campions 
de la lliga catalana a càrrec dels 
montcadencs Fèlix Pérez en arc 
recte i Helena Moya en arc me-
cànica. D’altra banda, també cal 
destacar el rècord d’Espanya en 
puntuació que va obtenir Manel 
Saldaña en arc clàssic.

Nova temporada. El club de tir 
amb arc de Can Piqué ja està 
preparant la pròxima campanya, 
que començarà a partir del mes 
de gener amb diverses tirades 

de la lliga catalana de la moda-
litat de 2D, 3D i camp. Entre 
els tornejos que organitzarà el 
club montcadenc, cal destacar 
els campionats de Catalunya de 
3D i camp –que es disputaran 
al setembre– i el juvenil, que 
serà al juliol. Al mes d’octubre, 
també tindrà lloc l’última tirada 

de la Copa Internacional dels 
Pirineus, que aplega diversos 
clubs de França i de Catalunya. 
En l’àmbit social, Can Piqué té 
previst preparar un torneig co-
incidint amb la celebració del 
Carnaval i una tirada nocturna a 
l’estiu amb dianes en tres dimen-
sions il·luminades.

Els arquers de Can Piqué fent la tirada al pou |  SÍLVIA ALQUÉZAR  

Sílvia Alquézar | Vallençana

TIR AMB ARC 

Can Piqué tanca una temporada 
plena d’èxits als diferents tornejos > Quatre taekwondistes locals a l’Europeu

Els quatre medallistes de Montcada i Reixac al Mundial disputat recen-
ment a Corea participaran entre el 6 i el 8 de desembre al Campionat 
d’Europa de taekwondo en tècnica i pumse, que tindrà lloc a Turquia. 
La júnior Vanesa León i el trio format per Juan Antonio Santiago, Diego 
Carrillo i Bernardo Fidalgo lluitaran per aconseguir la medalla d’or. Els 
competidors montcadencs estan a la selecció espanyola sota les ordres 
del director del Club Lee Young Montcada, José Santiago, que és l’en-
trenador estatal. L’Europeu serà el punt i fi nal a una temporada intensa 
marcada especialment pels èxits del taekwondo local | SA  

> L’UE Montcada disputa el torneig social
L’UE Montcada ha 
disputat el torneig 
social, que va tenir 
lloc del 28 de se-
tembre al 28 d’oc-
tubre i va comptar 
amb la participació 
de 25 jugadors de 
diferents categori-
es. El campió ab-
solut va ser Andrés 
Soler i, en segona posició, va acabar Joaquim Martín, que també va 
fer les funcions de director del campionat. Els trofeus es van lliurar el 
9 de novembre a la seu del club, al pavelló Miquel Poblet. A la foto, els 
guardonats amb alguns membres de la directiva  | SA

> La JAM participa a la cursa del Farell
La Joventut Atlètica Montcada (JAM) va participar el 25 de novembre 
a la quinzena edició de la cursa de muntanya del Farell, a Caldes de 
Montbui. El primer montcadenc va ser Emilio Rodríguez, que va entrar 
al lloc 154 d’un total de 740 arribats. La resta de participants locals van 
ser Antonio Ortiz (202), Jordi Flores (205), Enric Maya (369), Xavier 
Maldonado (506) i Asensio Rodríguez (600) | SA

UE MONTCADA

en 2 minuts

KARATE 

El Club Shi-Kan Montcada triomfa 
al torneig internacional de València
Sílvia Alquézar | Redacció

Els karateques del Shi-kan que van guanyar una medalla a València | SHI-KAN  
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El sènior B masculí de La Salle es troba situat a la setena posició del Grup 
Segon de Segona Catalana, amb 7 punts en vuit jornades. Els homes de 
Teo Lazo van perdre de forma clara a la pista del líder, el Sant Joan Despí, 
per 35-21. Set dies abans, La Salle B va empatar a 29 gols a la pista del 
Molins de rei, antepenúltim amb 5 punts. A la pròxima jornada, l’equip lo-
cal rebrà la visita del Polinyà, el segon classifi cat, i el dia 16 de desembre 
tornarà a jugar a casa contra el Valldoreix, al sisè lloc. La Salle B té com a 
principal objectiu formar jugadors per al conjunt de Lliga Catalana.

El sènior masculí del CB Elvira 
Cuyàs segueix amb una trajectò-
ria extraordinària, ja que es manté 
imbatut al Grup Primer del Cam-
pionat Territorial de Barcelona. El 
conjunt de Mas Rampinyo es va 
imposar al Badalonès Dimonis C 
per 93-58 i, una setmana abans, 
no va tenir cap problema per des-
fer-se del cuer de la classifi cació, 
el Voltregà, per un contundent 38-
75. L’equip de Xavier Torreblanca 
es troba al capdavant de la taula 
amb vuit victòries i cap derrota 
empatat amb les Franqueses Tani-
vet A. A la pròxima jornada, l’Elvira 
Cuyàs A s’enfrontarà a domicili al 
Manlleu B, situat a la zona mitjana 
del grup.

L’equip A de l’AE Can Cuiàs va 
perdre a la pista del Ripollet B, el 
líder del Grup Tercer de Primera 
Divisió, per 6-5. El duel va ser molt 
emocionant entre els dos blocs 
capdavanters, però fi nalment els 
homes d’Alfonso Anés no es van 
poder endur el triomf tot i oferir 
una bona imatge. D’altra banda, a 
la jornada següent, el Can Cuiàs 
A va vèncer el Parets –a la zona 
mitjana de la classifi cació– per 4-
3. Després de set partits, l’equip 
montcadenc es troba a la segona 
posició amb 15 punts, a 4 del li-
deratge. D’altra banda, el sènior B 
de l’AE Can Cuiàs va perdre a la 
pista de l’Olimaja per un ajustat 6-
5 i, a la jornada següent a casa, el 
Cirera no es va presentar. L’equip 
es troba onzè amb 6 punts al Grup 
Sisè de la Segona B Territorial.

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

FUTBOL SALA. AE CAN CUIÀS. Primera Divisió

L’equip A cau a la pista del Ripollet, el líder del grup

BÀSQUET. CB ELVIRA CUYÀS. Campionat Territorial

Colíder imbatut al Grup Primer   

FUTBOL FEMENÍ. EF MONTCADA. Segona Divisió

Al capdavant de la taula sense perdre
L’equip femení de l’EF Montcada està fent una temporada impecable, 
amb cap derrota al campionat de lliga al Grup Segon de la Segona Divi-
sió. A les dues últimes jornades disputades, les noies d’Antonio Moya es 
van imposar al camp municipal de Can Sant Joan contra el Sant Cugat 
per 3-1 i, una setmana més tard, van golejar el Súria a domicili per 0-5.  
El conjunt montcadenc rebrà el pròxim 2 de desembre la visita de l’Artés 
i, en la penúltima jornada del 2007, tornarà a jugar a casa contra l’Escola 
Futbol Base Masquefa. 

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. Segona Catalana

El conjunt baixa fi ns al setè lloc

BÀSQUET. VALENTINE B. Tercera Catalana

Al mig de la classifi cació amb cinc victòries i cinc derrotes
El sènior B del CB Montcada es 
troba a la setena posició del Grup 
Sisè de Tercera Catalana amb cinc 
victòries i cinc derrotes. Els homes 
de Miguel Blanco van vèncer el 
Mantinenc Barcelona per 87-60, 
mentre que a la jornada anterior 
van caure de forma contundent a 
la pista del Sant Antoni A, el quart 
classifi cat, per 70-55. El tècnic 
està content amb el treball dels ju-
gadors, tots molt joves, però opi-
na que “els falta ofi ci, o juguem 
molt bé o malament”. En les 
últimes setmanes, s’han lesionat 
Òscar –que no tornarà a jugar fi ns 
després de Nadal– i Merino, que 
ja està recuperat. Al pròxim matx, 
el Montcada visitarà la pista del 
Sant Despí, el líder, i després del 
parèntesi del Pont de la Constitu-
ció, els noies de Blanco rebran el 
cuer. “Hauríem d’encadenar dos 
triomfs consecutius perquè la 
plantilla s’ho comencés a creu-
re”, ha dit l’entrenador, qui confi a 
poder anar retallant diferències 
amb els equips capdavanters.

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA B. Tercera Regional

Bons resultats a les dues últimes jornades

LAURA GRAU

SANTI ROMERO

El conjunt B de la Unió Esportiva 
Santa Maria ha obtingut bons re-
sultats a les dues últimes jornades. 
L’equip de Terra Nostra va empa-
tar a un gol al camp del Masnou, 
que es troba  a la quarta posició 
del Grup Cinquè de Tercera Regi-
onal. D’altra banda, al darrer matx 
jugat al nou estadi de la Ferreria, 
l’UE Santa Maria B va golejar el 
Sant Fost B per 6-1. La victòria és 
important perquè ambdós equips 
es troben situats a la part baixa de 
la classifi cació: el Santa Maria és 
el quart començant pel fi nal de la 
taula i el conjunt del Vallès Oriental 
és l’antepenúltim. El Santa Maria 
rebrà l’1 de desembre el Teià a l’es-
tadi de la Ferreria en el matx cor-
responent a la desena jornada i el 
dia 9 tornarà a jugar a casa contra 
l’Águila. El 16, l’equip B es despla-
çarà al camp del Premianense.

SANTI ROMERO

SANTI ROMERO
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C

JORNADES  RESULT.
9 Santfeliuenc - Valentine A   76-87
10 Valentine A - Navàs   96-63

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Valentine Montcada  10 18
2 U.G.T. Aragon  10 18
3 B.C. River Andorra  10 18

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6

JORNADES  RESULT.
9 St. Antoni - Valentine B   70-55
10 Valentine B - Martinenc   87-60

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despi               10 18
2 Basquet Llor                       10 18
3 C.E. Universitari                  10 18
7 Valentine 10 15

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1

JORNADES  RESULT.
8 Valentine - Grup Barna A   56-61
9 Hispano - Valentine   Ajorn.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Nikart - S.E.S.E.                   9 17
2 C.B. Femeni Cerdanyola “A”          9 17
3 C.B. Banyoles “A”                   9 16
13 Valentine  8  9

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior

JORNADES  RESULT.
8 Voltregà - Elvira A   38-75
9 Elvira A - Badalonès   93-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Ce Les Franqueses Tanivet “A”       8 16
2 C.B. Elvira Cuyas “A”               8 16
3 C.B. Caldes Montbui “C”             9 15

CB Elvira Cuyàs B
Camp. Cat. B masc. - Grup 3

JORNADES  RESULT.
8 Elvira B - Gramenet   68-85
9 Jesús M.i Josep B - Elvira B   65-53

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
Camp. Cat. Júnior Pref. masc. 1a fase - G1

JORNADES  RESULT.
10 Cornellà - Montcada   86-64
11 Montcada - Lleida   76-87

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Plus Pujol Lleida “A”              11 21
2 Joventut Badalona “A”              11 21
3 C.B. L’Hospitalet “A”              11 20
5 CB Montcada 11 15

CB Montcada
Camp. Cat. Júnior masc. 1r any

JORNADES  RESULT.
9 Montcada B - Girona   48-67
10 Montgat - Montcada B   92-73

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Mataro “B”                    10 19
2 Akasvayu Girona “B”                10 19
3 C.B. Sant Josep “B”                10 18
14 CB Montcada 10 11

CB Montcada
Camp. Cat. Cadet masc. 1r any - Grup 2

JORNADES  RESULT.
9 Grup Barna B - Montcada B   74-71
10 Montcada B - Castelldefels   50-107

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Castelldefels                 10 18
2 Maristes M. Mj Gruas               10 18
3 C.N. Sabadell “B”                  10 17
14 CB Montcada  9 10

CB Montcada
Cadet A. Camp. Cat. Cadet nivell A -  Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Montgat   94-55
7 Lima-Horta - Montcada   56-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona “B”              7 14
2 C.B. Montcada “A”                   7 12
3 U.E. Lima-Horta “A”                 7 11

CB Montcada
Cadet C Camp. Cat. - Grup 7

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Mollet   69-92
7 St. Feliu Codines - Montcada   59-57

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu “B”                   7 14
2 Akasvayu C.B. Vic “3”               7 12
3 C.B. Mollet “B”                     7 11
6 CB Montcada  7  7

CB Montcada
Cadet femení B - Grup 9

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Descansa    
7 Montcada - Safa Horta   66-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Jesus Maria I Josep                 5 10
2 Safa Horta                          5 10
3 C.B. Montcada                       5  7

CB Montcada
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Minguella   48-44
7 Sta. Coloma - Montcada   62-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “A”                 7 14
2 C.N. Sabadell “A”                   7 12
3 Ae Minguella-Credit Services A      7 10
6 CB Montcada  7  9

CB Montcada
Infantil B - Grup 9

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Premià de Dalt   53-3
7 St. Cebrià - Montcada   58-67

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “B”                        7 14
2 Ae Minguella-Credit Services B      7 12
3 C.B. Llinars                        7 11

CB Montcada
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Sants - Montcada   118-30
7 Montcada - Lima-Horta   58-108

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    6 12
2 Sagrada Familia-Claror “A”          5  9
3 U.E. Lima-Horta “A”                 5  8
5 CB Montcada  6  6

CB Montcada
Mini B - Grup 14 

JORNADES  RESULT.
6 Sabadell - Montcada   135-35
7 Montcada - Osona   58-108

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1              7 14
2 C.N. Sabadell “A”                   7 13
3 C.B. Parets “A”                     7 10
6 CB Montcada  7  7

CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Maristes   50-71
7 Mataró - Montcada   56-42

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Maristes Ademar “A”                 6 11
2 J.A.C. Sants “A”                    5 10
3 Montcada “A”                        6  8

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Gramenet   37-80
7 Sant Josep - Montcada   62-44

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Gramenet Basquet Club “A”           7 13
2 R.F.Logistic-C.B. La Garriga        7 12
3 Unio Basquet Sant Adria “2”         7 12
6 CB Montcada  7  7

CB Elvira Cuyàs
Sosts 21. Camp. -21 B masc - Grup 4

JORNADES  RESULT.
7 Elvira - Parellada B   90-83
8 Canyelles - Elvira   54-29

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Ripollet                       8 15
2 C.B. Elvira Cuyas                   7 13
3 A.E. Sallent                        8 13

CB Elvira Cuyàs
Júnior femení. Camp. Júnior B femení - Grup 5

JORNADES  RESULT.
8 Parets - Elvira   71-42
9 Elvira - Roquetes   40-31

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 A.D. Femeni Ronda                   8 16
2 C.B. Parets                         7 14
3 Basquet Llor                        9 14
12 Elvira Cuyàs  7  9

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13

JORNADES  RESULT.
6 Elvira Cuyàs - St. Adrià   49-46
7 Gramenet - Elvira Cuyàs   75-37

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 P.M.E. Les Franqueses               7 13
2 Gramenet Basquet Club “A”           7 13
3 C.B. Vilassar De Mar                7 12
4 CB Elvira Cuyàs  7 10

CEB Can Sant Joan
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
7 Can Sant Joan - Mira-sol   61-64
8 Badalonès - Can Sant Joan   50-46
9 L’Ametlla - Can Sant Joan   0
10 Can Sant Joan - Caldes   0

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.
6 St. Ramon Nonat - Can St. Joan   68-52
7 Can St. Joan - Maristes   41-73

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Ramon Nonat               7 14
2 Maristes Sants-Les Corts            7 13
3 C.B. La Salle Horta “A”             7 12
6 Can Sant Joan  7  7

CEB Sant Joan
Preinfantil. Promoció Nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
6 Badalona - Can St. Joan   49-54
7 Can St. Joan - Cardedeu   67-49

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B Parets “B”                      7 14
2 C.E.B. Can Sant Joan                7 12
3 C.B. Cardedeu                       7 11

CB La Salle
Camp. Júnior B fem. - Grup 3

JORNADES  RESULT.
8 Descansa - La Salle    
9 Hispano - La Salle   62-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Comtal - Font                 7 14
2 Hispano Basket                      7 13
3 Maristes Sants-Les Corts            6 12
6 CB La Salle  8 10

CB La Salle
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
9 La Salle - Sant Jordi B   50-59
10 Llavaneres - La Salle   78-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Llavaneres “A”                 9 18
2 C.B. Santa Perpetua                10 18
3 C.B. Llinars “B”                    9 17
15 CB La Salle  9  9

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
13 Montcada - Gramenet   4-1
14 San Cristobal - Montcada   0-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cornella U.D  “A”  14 30
2 Prat, A.E.  “A”  14 29
3 Tarrega, U.E.  “A”  14 29
10 CD Montcada 14 17

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
10 Sta. Maria - Martorelles   4-0
11 Montornès - Sta. Maria    3-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  11 26
2 Barbera, U.F.  “A”  11 26
3 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  11 23
5 Sta. Maria 11 20

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5

JORNADES  RESULT.
8 Sta Maria - St Fost   6-1
9 Masnou - Sta Maria   1-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  9 27
2 Cabrils, C.E.  “B”  9 22
3 Oasis C.F. At.  “A”  9 21
13 Sta. Maria 9 8

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
10 Cardedeu - St. Joan    0-1
11 St. Joan - La Torreta   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  11 26
2 Barbera, U.F.  “A”  11 26
3 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  11 23

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Sant Cugat   3-1
7 Súria - Montcada   0-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  6 18
2 San Mauro, U.D.  “A”  7 16
3 Rubi, U.E.  “B”  6 13

EF Montcada
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
6 La Torreta - Montcada   2-1
7 Montcada - B. Milan   2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles, U.E.  “A”  7 19
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  6 12
3 Palautordera, C.F.  “A”  6 12

EF Montcada
Cadet A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
8 Montcada - Amettla V.   1-2
9 St. Celoni - Montcada   1-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  8 24
2 Montornes, C.F.  “A”  9 20
3 Canovelles, U.E.  “A”  8 19
11 EF Montcada 8 9

EF Montcada
Cadet B. 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
6 Vallès C At - Montcada   0-4
7 Montcada - Caldes Montbui   3-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, E.C.  “C”  5 15
2 Manlleu, A.E.C.  “D”  6 15
3 Bellavista Milan, C.    6 15
7 EF Montcada 6 9

EF Montcada
Infantil A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
8 B. Milan - Montcada   1-4
9 Montcada - Vallès C At   2-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  9 22
2 Canovelles, U.E.  “A”  9 22
3 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  9 21
4 EF Montcada 9 21

EF Montcada
Infantil B. 2a divisió - Grup 17

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Montmeló   7-2
7 Vilamajor - Montcada   0-9

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets, C.F.  “A”  6 18
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “B”  6 16
3 Montornes, C.F.  “A”  7 13

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
8 Barcino  - Montcada   0-4
9 Montcada - Turo Peira   4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  9 27
2 Badalona, C.F.  “C”  8 24
3 Europa, C.E.  “B”  9 16
5 EF Montcada 9 16

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
8 Montcada - St. Celoni   1-2
9 Montcada - Sentmenat   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  9 27
2 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  9 27
3 Parets, C.F.  “A”  9 27
13 EF Montcada 9 3

EF Montcada
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Canovelles   4-3
7 La Llagosta - Montcada   0-10

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  6 18
2 Polinya, Club F..  “A”  6 15
3 Canovelles, U.E.  “B”  7 15

EF Montcada
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11

JORNADES  RESULT.
6 Descansa - Montcada    
7 Montcada - Cardedeu   6-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “D”  7 18
2 Ametlla Valles, C.F.  “C”  7 18
3 Polinya, Club F..  “B”  7 16
6 EF Montcada 6 12

EF Montcada
Prebenjamí F7 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
6 Vilanova - Montcada   1-3
7 Montcada - La Llagosta   13-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  7 21
2 Vilanova Valles,C.F.  “A”  7 18
3 La Torreta, C.F.  “A”  7 18

EF Montcada
Prebenjamí B. Lliga Futbol 7 - Grup 1

JORNADES  RESULT.
4 Montcada - Barberà   6-1
5 Can Rull - Montcada B   1-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sabadell Nord, C.F. “B”  5 13
2 Sabadell, C.E. “B”  5 11
3 Sant Cugat Esport, F.C. “D”  5 10
5 EF Montcada 5 8

Patufet A
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
4 Montcada A - Can Rull   0-12
5 Montcada A - Mollet   2-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  4 12
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  4 9
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  4 9
9 Montcada A 3 3

Patufet B
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
4 Sabadell - Montcada B   -
5 Montcada B - Can Trias   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  4 12
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  4 9
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  4 9
10 Montcada B 2 3

Patufet C
Futbol 7

JORNADES  RESULT.
4 Montcada C - Barberà   4-4
5 Can Rull - Montcada C   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola F. Barbera Andalucia “A”  4 12
2 Sabadell Nord, C.F. “A”  4 9
3 Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu “A”  4 9
5 Montcada C 3 4

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

JORNADES  RESULT.
10 Metacom - Game’s Gallery   5-9
11 Epic Casino - Game’s Gallery   3-7

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F. Corbera  4 12
2 F.S. Vilassar De Mar  4 9
3 Canet F.S.  4 8
5 EF Montcada 4 7

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
6 Ripollet - Can Cuiàs A   6-5
7 Can Cuiàs A - Parets B   4-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Ripollet   “B”  7 19
2 A.D. Can Cuyas   “A”  7 15
3 F.S. Santvicenti  “B”  7 14

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

JORNADES  RESULT.
6 Olimaja Sala - Can Cuyàs   6-5
7 Can Cuyàs - Cirera   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  6 18
2 A.E. Montmelo  “A”  7 18
3 La Concordia, C.D.  “A”  7 13
11 AE Can Cuiàs 5 6

Game’s Gallery
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
6 Game’s Gallery - Lluís Millet   14-4
7 Game’s Gallery - Provençalenc   -

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.C. Barcelona  “A”  7 19
2 A.E. Les Corts Ubae  “A”  5 15
3 C.E. Escola Pia Grugesa  “A”  7 14
6 Game’s Gallery 5 9

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

JORNADES  RESULT.
6 Game’s Gallery - St. Julia   7-2
7 Martorell - Game’s Gallery   4-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  7 21
2 F.S. Garcia  “A”  6 18
3 A.E. Les Corts Ubae  “A”  6 15
6 EF Montcada 6 9

Game’s Gallery 
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
4 Game’s Gallery - Rubí   15-0
5 Game’s Gallery - Floresta   14-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  “A”  5 15
2 F.S. Vall De Tenes   “A”  5 12
3 Montcada, F.S.  “A”  5 12

Game’s Gallery Montcada
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
4 Garcia - Game’s Gallery   -
5 Game’s Gallery - Palau   3-10

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  5 15
2 C.F.S. Palau   “A”  5 12
3 A.E. Martorell   “A”  5 12
7 EF Montcada 3 3

EF Montcada
2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
6 Martorelles - EF Montcada   3-2
7 Dosrius - EF Montcada   6-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala  “A”  6 16
2 Palafrugell F.S.  “A”  6 12
3 F.S. Ripollet   “A”  6 11
7 EF Montcada 7 9

EF Montcada
3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
6 EF Montcada - Rubí   2-3
7 EF Montcada - Vacarisses   3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Bonaire  “A”  6 16
2 A.E.E. Forat Del Vent   “A”  7 16
3 Club Natacio Sabadell  “A”  7 16
5 EF Montcada 6 12

AE Can Cuiàs
2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
6 St Just - Can Cuyàs   7-2
7 Can Cuyàs - Maristes   3-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  7 21
2 F.S. Sant Just   “A”  7 18
3 Maristes Sants-Les Corts  “A”  7 13
6 AE Can Cuiàs 7 12

CFS Montcada
Divisió honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Sant Julia   7-2
7 Martorell - Montcada   4-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  7 21
2 F.S. Garcia  “A”  6 18
3 A.E. Les Corts Ubae  “A”  6 15
6 CFS Montcada 6 9

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
9 La Salle A - Palautordera   24-35
10 Vilatel - La Salle A   26-23

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    10 20
2 Ch Bordils     10 13
3 H Palautordera-Salicru    10 11
8 La Salle A 10 4

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

JORNADES  RESULT.
7 Molins de Rei - La Salle B   29-29
8 St Joan Despí - La Salle B   35-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     8 16
2 Bm Polinya     8 11
3 Ch Amposta    8 9
7 La Salle A 8 7

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
5 Igualada - La Salle ISTE   15-20
6 Cardedeu - La Salle ISTE   17-30

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Montcada Iste    5 9
2 Club Handbol Ascó    4 7
3 Club Handbol Igualada     5 6

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

JORNADES  RESULT.
8 Banyoles - La Salle   39-30
9 La Salle - Manyanet   32-25

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Cugat (A)    8 16
2 Kh-7 Bm Granollers Sporting    9 16
3 H Banyoles     9 13
8 La Salle A 9 2

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

JORNADES  RESULT.
6 La Salle - Terrassa   -
7 La Salle - Liceo Francés   21-45

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Liceo Frances (B)    6 12
2 Oar Gracia Sabadell (B)    6 10
3 Ch Canovelles     6 10
12 La Salle B 5 0

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

JORNADES  RESULT.
6 Vilamajor - La Salle   47-21
7 La Salle - Perelló   8-50

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hc Perello     5 10
2 H Sant Joan Despi    5 8
3 Ce Tortosa     5 4
5 La Salle 6 0

La Salle infantil
Campionat de Catalunya -Grup 3

JORNADES  RESULT.
6 La Salle - Gràcia Sabadell   27-33
7 La Salle - Bonanova   30-30

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Jesus Mª Sant Andreu    5 10
2 Oar Gracia Sabadell (B)    4 6
3 Ce La Salle Bonanova     6 6
4 La Salle 5 3

resultats i classifi cacions
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Bons resultats dels atletes 
locals al cros de Mas Duran
Els corredors de la Joventut Atlètica Montcada van aconseguir un total de 9 pòdiums, 4 ors i 5 plates

ATLETISME

El Club Esportiu Shi-Kan 
Montcada va aconseguir  9 
medalles –3 guardons d’or, 
4 medalles de plata i 2 de 
bronze–  en el Campionat 

de Catalunya de kumite 
(combat) de les categories 
aleví, infatil, cadet, juvenil 
i júnior disputat a Vilanova 
i la Geltrú el 17 de novem-
bre. Els resultats locals més 

destacats van ser els primers 
llocs de Tània Sánchez, en 
categoria infantil A; Noemí 
García, en infantil B, i Car-
los Martínez, en la catego-
ria júnior masculí. 
D’altra banda, també cal 
destacar les quatre meda-
lles de plata que va gua-
nyar Eric Tort en categoria 
infantil masculí A; Merit-
xell González, en infantil 
femení A; Miguel Ángel 
Colom, en juvenil masculí 
B, i Sílvia Muñoz, en cadet 
femení. Finalment, David 
Abejón, en categoria infan-
til masculí B i David Ber-
mejo, en júnior masculí, 
van guanyar la medalla de 
bronze. A la sessió matinal 
es va disputar la competi-
ció kyus, que alberga les 
categories aleví, infantil, 
cadet i juvenil. A la franja 
de tarda, van tenir lloc les 
competicions dels grups 
cadet i júnior.

El karateques locals van aconseguir sumar 3 ors, 4 plates i 2 bronzes

El Shi-Kan obté 9 pòdiums al 
campionat català de combat

KARATE

Núria Sánchez  | Redacció

en 2 minuts...

> Última sortida del Montcada Camina
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, i l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleure (IME), organitzen el 
16 de desembre una marxa a Sant Jeroni de la Murtra 
(Badalona). La sortida tancarà el calendari anual del 
Montcada Camina, una iniciativa que proposa cada 
mes una excursió matinal a diferents indrets. El mateix 
dia 16, l’entitat iniciarà la temporada d’esquí, amb la 
sortida al Puigmal (Pirineus francesos) | NS

La Lliga Escolar, promoguda pel Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada (CDEM) i per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), organitza el proper 1 de de-
sembre la presentació ofi cial dels equips que partici-
pen als Jocs Escolars, al pavelló Miquel Poblet. L’acte 
arriba  enguany a la cinquena edició i es preveu que
hi assisteixin els jugadors, els entrenadors i els delegats 
que participen a la competició escolar, tant dels centres 
de primària i de secundària com dels clubs | NS

> Presentació de la Lliga Escolar 

> Quart triomf de la petanca 
La secció de petanca de l’AE Can Cuiàs ha sumat una 
nova victòria al camp de la Unió Ca n’Anglada, per 6 a 
10. El conjunt participa al Grup Sisè de Sisena Divisió i 
ocupa la setena posició, amb 13 punts | NS

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) va or-
ganitzar el 21 de novembre 
una xerrada sobre primers 
auxilis. El col·loqui estava 
adreçat a membres de les 
entitats esportives locals, 
tant les federades com les 
que participen en l’esport 
escolar. L’activitat la va 
dinamitzar la doctora M. 
Carmen García Villanueva, 
metgessa del Centre Mè-
dic Montcada i especialista 
en medicina de l’esport. 
La Sala Institucional de la 
Casa de la Vila es va om-
plir de gom a gom d’en-
trenadors, jugadors, dele-
gats i directius d’entitats 
esportives locals de futbol, 
bàsquet, handbol i karate. 

Contingut de la xerrada. Un 
centenar de persones va as-
sistir a una conferència de 
dues hores de durada que, 

en primer lloc, va tenir 
una part teòrica d’uns 80 
minuts, en la qual es van 
explicar temes com luxa-
cions, esquinços, fractures, 
asfi xia, insolació, embenat-
ges, hemorràgies, reanima-
ció cardiorespiratòria, en-

tre d’altres. Després de la 
intervenció de la ponent, la 
resta del temps es va desti-
nar a qüestions pràctiques 
i alguns dels assistents van 
poder experimentar amb el 
ninot de prova facilitat per 
el Centre Mèdic Montcada.  

La ponent va ser la metgessa esportiva M. Carmen Villanueva

Elevada participació al primer 
curs de primers auxilis 

ACTIVITATS IME

Núria Sánchez  |  Montcada

SANTI ROMERO

Un centenar de persones va assistir al curs de socorrisme | NÚRIA SÁNCHEZ

La Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM) ha començat 
amb bon peu la temporada 
de crossos. La primera cursa 
va tenir lloc el 10 de novem-
bre a Ripollet, en el marc del 
Circuit Comarcal del Vallès 
Occidental. Els resultats més 
destacats van ser els primers 
llocs de la juvenil Aida Ari-
za, el cadet Aitor Martín, la 
infantil Paula Teruel i l’aleví 
Yeli Sagna

Mas Duran. El segon cros  
d’aquesta temporada va 
tenir lloc a Montcada el 
17 de novembre. La cursa 
–que organitzen l’Insti-
tut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), la JAM 
i el Consell Esportiu de 
Sabadell– va ser un calc 
de la de Ripollet perquè els 

atletes locals van repetir els 
mateixos resultats. La juve-
nil Aida Ariza, el cadet Ai-
tor Martín, la infantil Paula 
Teruel i l’aleví Yeli Sagna 
van ser primers de la prova 

local. També cal destacar el 
segon lloc de la prebenja-
mina Patricia Palomero, el 
benjamí David Heredia, el 
cadet Adrián Serrano i els 
juvenils Sara Zamarreño 

i Oalid Nassiri. El cros de 
Montcada, disputat als ter-
renys de Mas Duran, va 
ser un èxit d’organització 
i de participació, amb un 
total de 164 atletes. 

Els atletes de la Jam van obtenir nou pòdiums en el Cros Comarcal de Montcada, celebrat a Mas Duran  | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

El Shi-Kan guanya 9 medalles en el campionat català | SANTI ROMERO
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El conjunt infantil B del 
CB Montcada és líder in-
victe en solitari del Grup 
Novè del Nivell C, amb 14 
punts. L’equip, dirigit per 
Xavi Viñé, ha guanyat els 
set partits de lliga disputats 
i ens col·loca líder en soli-
tari de la classifi cació. En 
les dues darreres jornades, 
l’infantil B es va imposar 
a casa contra el Premià de 
Mar per un aclaparant 53 
a 3 i en la setena jornada, 
va guanyar a domicili en 
el camp del Sant Cebrià, 
per 58 a 67. En la jorna-
da vuit, l’infantil B visita-
rà la pista del Montmeló, 
penúltim classifi cat. Viñé 
treballa perquè aquest con-
junt aprenguin a jugar a 
bàsquet i desenvolupi un 
bon joc d’equip. A banda, 
d’aquesta objectius l’equip 
està oferint la seva millor 

cara tant a nivell de joc 
com de resultats.

Cadet A. Un altre conjunt 
que està realitzant una 
bona campanya és el cadet 
A dirigit per Miguel Ángel 
Cortón. L’equip que parti-
cipa al Grup Sisè del Nivell 
A és segon amb 12 punts, 
a tan sols 2 punts del líder 
el FC Barcelona B, que en 
té 14. A les darreres dues 
jornades els nois de Cor-
tón han tingut sort dispar 
en els seus enfrontaments. 
En el partit corresponent a 
la jornada sisena els locals 
es van imposar clarament 
al Montgat per 94 a 55. 
Mentre que en la jornada 
setena l’infantil B va cau-
re derrotat a la pista del 
Lima Horta per 56 a 42. El 
Montcada es desplaçarà el 
proper matx a la pista del 
Pineda, quart classifi cat.

L’infantil B és manté líder 
invicte de la seva categoria

BÀSQUET. CB Montcada 

El preinfantil B ha guanyat tots els partits de lliga disputats |  SANTI ROMERO

L’infantil i el cadet A 
aconsegueixen els 
primers triomfs

HANDBOL. CH La Salle Montcada

El conjunt infantil del 
CH La Salle Montcada 
va aconseguir la primera 
victòria de la temporada 
a la pista del Sant Cugat. 
Els nois de Tesi Escobosa 
van guanyar per un clar 
28 a 40 al conjunt vallesà. 
Gràcies aquest triomf la 
Salle ha abandonat la cua 
de la classifi cació i actual-
ment ocupa la penúltima 
posició del Grup Sisè del 
campionat de Catalunya 
infantil amb 3 puts. El con-
junt local està treballant 

enguany per conjuntar-se i 
consolidar l’equip de cara 
a la propera setmana. En 
la darrera jornada l’infantil 
va jugar contra la Salle Bo-
nanova a casa i va empatar 
a 30.

Cadet A. Per la seva banda, 
el cadet A dirgit per Josep 
Quirós, ha aconseguit la 
primera victòria de la tem-
porada. El conjunt local, 
que participa al Grup Se-
gon de Lliga Catalana, va 
guanyar al Pare Manyanet 
per 32 a 25. 

L’infantil aconsegueix el primer triomf de la temporada | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

El conjunt sots-21 del CB 
Elvira Cuyàs va perdre 
la imbatibilitat després de 
perdre un matx inesperat 
contra el Canyelles, per 
54-29. El conjunt local s’ha 
col·locat segon, amb 13 
punts. Els homes de Domi 
Sánchez estan a dos punts 
del líder, el CB Ripollet, 
que té 15 punts i un partit 
més que els locals. L’Elvira 
participa en el Grup Quart 
del Nivell B del campionat 
de Catalunya sots-21.

Resultats. En les dues dar-
reres jornades, el conjunt 
local ha tingut diferent sort 
en els seus matxs. En la 
jornada setena, l’equip va 
guanyar a casa contra el 
Can Parallada B (90-84). 
Aquesta victòria és impor-
tant perquè el Parellada 

visitava la pista de l’Elvira 
sense haver pedut mai. En la 

següent jornada, el sots-21 va 
encaixar la primera derrota.

L’equip de Domi Sánchez va perdre el darrer partit (54-29) contra el Canyelles

El sots-21 encaixa la primera 
derrota de la temporada

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

Núria Sánchez  |  Redacció

El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan està aconseguint  
fer un bon inici de tempo-
rada i ha sumat cinc triomfs 
consecutius en set partits. 
Els nois de Daniel Sanchís 
i Samuel Fernández han 
guanyat les darreres cinc 
jornades i s’han col·locat 
tercers del Grup Vuitè del 
Nivell B, amb 10 punts. 
En la jornada sisena, el 
preinfantil va aconseguir la 
victòria a la pista del cuer, 
el Joventut de Badalona 
B, (49-54) i en la darrera 
jornada disputada, el Can 
Sant Joan es va imposar a 
casa contra el Cardedeu 
per un clar 67 a 49. 

Nou equip. Aquest conjunt 
s’ha creat enguany i és una 
de les apostes de l’entitat, 
que està centrant els seus 

esforços a potenciar el 
planter i aconseguir més 
equips de base. El preinfan-

til treballa per consolidar el 
conjunt en la categoria i en 
el club.

El conjunt de Daniel Sanchís i Samuel Fernández és tercer amb 10 punts

L’equip preinfantil suma cinc 
victòries consecutives 

BÀSQUET.  CEB Can Sant Joan

Núria Sánchez  |  Redacció

Els sots-21 va perdre contra el Canyelles  | SANTI ROMERO El preinfantil va guanyar al Cardedeu a la setena jornada | SANTI ROMERO

El recent creat juvenil B de futbol sala és manté imbatut al Grup Segon de Tercera Divisió

Núria Sánchez  |  Redacció
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Divertir-se i mantenir l’esport. L’objectiu és que els nens s’ho passin bé en els 
darrers anys d’institut i promocionin l’esport. El monitor és Enric Estatuet. 

IES MONTSERRAT MIRÓ. Juvenil Futbol Sala

Consolidar un conjunt amb experiència.  El més important per a aquest con-
junt és afermar-se després de dues temporades junts. L’entrenadora és Alicia Vizcaíno.

IES MONTSERRAT MIRÓ. Cadet Futbol Sala

L’infantil B es manté invicte i 
es col·loca a dos punts del líder
El conjunt de Juan Carlos López és segon del Grup Dissetè de Segona Divisió amb 16 punts

El conjunt infantil B de l’Es-
cola de Futbol Montcada 
s’ha col·locat a dos punts 
del líder, el Parets, i es 
manté invicte del Grup 
Disset de Segona Divisió, 
amb 16 punts. Els nois de 
Juan Carlos López encara 
no coneixen la derrota en 
les primeres set jornades 
disputades i es confi rmen 
com el conjunt més anota-
dor de la competició, amb 
44 gols a favor. 
Aquest bloc, que té l’objec-
tiu d’adquirir experiència 
per poder participar a Pri-
mera Divisió la temporada 
vinent, està obtenint molt 
bons resultats en aquest 
inici de temporada. En les 
darreres dues jornades, 
l’infantil B ha guanyat a 
casa per un clar  7 a 2 a la 

Roca i es va imposar a do-
micili contra el Vilamajor, 
amb una clara golejada,   0 

a 10. Malgrat la bona mar-
xa, el tècnic local continuarà 
treballant perquè l’equip es 

mantingui a la part alta 
de la classifi cació i poder 
transformar en ascens els 
bons resultats.

Partit clau. En la propera 
jornada, l’infantil B de l’Es-
cola jugarà a casa contra el 
Parets. El matx serà decisiu 
per a tots dos equips per-
què es juguen el lideratge i 
la imbatibilitat del grup. 
Els montcadencs buscaran 
la victòria per aconseguir 
situar-se al capdavant de la 
classifi cació i obtenir la di-
ferència de gols favorable. 
El matx tindrà lloc l’1 de 
desembre al nou estadi de 
la Ferreria, a partir de les 
10h. Es preveu un matx 
molt disputat entre els dos 
conjunts més potents de la 
categoria del Grup Disset 
de Segona Divisió.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’infantil B es manté invicte i és el màxim anotador de la categoria | SANTI ROMERO

FUTBOL. EF Montcada 

L’infantil no coneix la 
derrota a casa en les 
sis jornades disputades 

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El conjunt infantil del CFS 
Montcada no coneix en-
cara la derrota a casa. El 
conjunt dirigit per Gerard 
López ha guanyat els tres 
matxs disputats al Miquel 
Poblet i, en canvi, ha per-
dut els partits jugats a fora.
Malgrat tot, l’infantil és 
sisè del Grup Primer de 

Divisió d’Honor, amb 9 
punts. El conjunt va gua-
nyar el darrer matx a casa 
contra el Sant Julià per 7 a 
2 i va perdre a la pista del  
Martorell per 4 a 1. L’in-
fantil ha ascendit enguany 
al màxim nivell i vol lluitar 
per estar entre els millors 
de la competició i mantenir 
la categoria.

L’infantil no ha guanyat cap partit fora de casa | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció



>A títol personal
Sílvia Alquézar

Ana Albadalejo i Josep Manel Manzano
Un, dos, tres... Ana Albadalejo i Josep Manel Manzano són una parella de Mas Rampinyo 
que el passat 1 de juliol va aconseguir entrar en l’elit dels balls de saló esportius de competició 
en la modalitat de llatins. Van quedar en primera posició a la Festa Mediterrània que va tenir lloc 
al Palau de Congressos de Barcelona, malgrat que l’Ana va acabar de treballar a les 16h i, només 
una hora i mitja més tard, ja estaven a la pista en plena actuació. A partir del pròxim mes de gener 
competiran contra els millors ballarins estatals i internacionals, tot un repte tenint en compte que 
no són professionals i han de compaginar els entrenaments amb el treball, les tasques de la llar i la 
cura dels seus dos fi lls –el Xavier, de 8 anys, i l’Enric, de 3. El seu pròxim objectiu és el Campionat 
d’Espanya, que es disputarà al maig vinent.   

“El ball és una bona teràpia de 
parella per trencar la rutina”

El juliol passat van aconseguir l’as-
cens a la màxima categoria  dels 
balls de saló esportiu de competició. 
Com ho van viure? 
Ana: Tu no saps el que vam plorar. 
Va ser molt especial, perquè aquest 
any ha estat molt dur a nivell per-
sonal. Ens va agafar justament 
quan més feina teníem i no podíem 
entrenar, però ens va sortir rodó 
perquè vam acabar primers i vam 
aconseguir els punts necessaris per 
estar al que en ball és equiparable a 
la primera divisió de futbol. 
Quina ha estat la trajectòria per arri-
bar a competir amb l’elit dels balla-
rins de saló? 
Josep: Vam començar fa 12 anys 
fent un curset a la Unió de Mas 
Rampinyo. Sempre ens ha agradat 
ballar. Vam anar un dia i... fi ns ara. 
Vam anar passant els diferents ni-
vells fi ns que ens vam plantejar do-
nar el salt als balls de competició.

La competició és un altre món. 
J: Sí, perquè ja és un espectacle on 
hi ha fantasia i glamour, has d’in-
terpretar, demostrar que t’ho estàs 
passant molt bé i, alhora, no perdre 
la concentració perquè hi ha un jut-
ge que es fi xa en el més petit detall,  
com ara com has col·locat un peu, 
has mogut una mà o has mirat la 
parella.
Costa molt aprendre? 
A: Has de tenir oïda per seguir el 
ritme. Al principi semblàvem els 
actors del Tricicle fent el gag de la 
cançó de Julio Iglesias. De mica en 
mica vas millorant i treient-te els 
vicis. 
J: A mi em deien que si em feia mal 
el pit, perquè tenia la mania de po-
sar-me la mà al cor. 
A: Veure ballar un home sorprèn 
molta gent perquè mou les caderes 
i els braços d’una manera que no 
estem acostumats.

J: (riu) Al principi pensava: ‘ja co-
mencem amb les mariconades!’
I què té d’esport? 
A: És una activitat física com qual-
sevol altra, se sua moltíssim. S’ha 
de tenir una excel·lent forma físi-
ca, perquè una ronda dura uns 10 
minuts, però són molt intensos. I 
t’has de cuidar una mica per lluir 
els vestits.

Els vestits de les dones són especta-
culars. Quan costen? 
A: Els preus oscil·len entre els 400 
i 500 euros, a banda de les sabates, 
que solen costar uns 100 més. Els 
homes van més normals.

Com es pot ballar amb un taló d’agu-
lla de gairebé 10 centímetres? 
A: Ballar amb una sabata plana és 
impossible. T’adaptes ràpidament. 
El calçat té una sola especial de pell 
girada perquè tingui la justa adhe-
rència al terra. No es poden portar 
per anar pel carrer.
Quins són els seus reptes a la nova 
categoria?
J: A principi d’any començarem a 
competir. Ens estem preparant per 
anar al Campionat d’Espanya, que 
serà al maig a Guadalajara, i també 
volem participar en algun torneig 
internacional. Ara estem en la fase 
d’aprenentatge de les noves passes. 
Quan ja ho fas sense pensar, és 
quan comences a ballar, a interpre-
tar, a treure el que sents.
Entrenen cada dia? 
A: No, ja ens agradaria, però tenim 
dos nens i només podem fer-ho un 
parell de dies a la setmana. Sense 

la família no podríem ballar ni 
hauríem arribat fi ns a la màxima 
categoria. Abans de tenir els fi lls, 
ballàvem els estàndars i els llatins, 
però vam haver de triar una sola 
especialitat per manca de temps. 
Quin és el que més els agrada? 
J: El que millor ens puntuen és 
el ‘jive’, és com un rock and roll. 
També ens trobem molt còmodes 
amb el txa-txa-txa i la samba. El 
que menys ens engresca és el pas 
doble, però s’ha de fer igual.
Recomanen ballar?
A i J: Sí!
A: És una mena de teràpia de pa-
rella. És l’única activitat que fem 
junts, ens serveix per sortir de 
la rutina de la feina, els nens i la 
casa. 
Els agradaria actuar a Montcada?
J: Ens faria una gran il·lusió poder 
fer classes o una exhibició al nostre 
poble. Jugar a casa, vaja.

“Arribar a l’elit és per 
a nosaltres una fi ta 
molt important que 
volem dedicar a la 
nostra família”

ARXIU

Ballarins


