
> Notícies: El Consell Comarcal presenta a Montcada el Servei de Mediació Comunitària amb immigrants. PÀG. 12

Al gener entra en vigor 
l’Ordenança de civisme 
que preveu sancions per 
vulnerar la convivència. PÀG. 15
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El govern municipal, format 
pel PSC i CiU, presenta per al 
2008 un pressupost que puja a  
36.600.000 euros i que havia de 
ser aprovat en el moment de tan-
car aquesta edició. L’Àrea Social 
és una de les que més creix, amb 
un 17,1%, i segons el govern, 
això posa de manifest la voluntat 
de fer polítiques properes a les 
persones.  

El pressupost 
municipal del 
2008 supera 
els 36 milions 
d’euros

Audiència pública de presentació l P. ABIÁN

> Especial: ‘La Veu’ repassa el més destacat de l’any amb 12 imatges dels 12 mesos. PÀGS. 10 i 11

Notícies
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>MULTITUD D’ACTES PÀGS. 26 i 27

>FESTA DE LA GENT GRAN

Prop d’un miler 
de persones 
omple el pavelló 
Miquel Poblet  

PÀG. 14

Ara ve Nadal 

Montcada s’aboca
amb els malalts del cor 
col·laborant amb La Marató 
de TV3.  PÀG. 17

La tradicional Festa per als majors de 65 
anys que organitza l’Ajuntament va tornar 
a deixar petit el pavelló Miquel Poblet. La 
celebració, el 15 de desembre, va comp-
tar amb un berenar, un ball i el lliurament 
d’un lot de Nadal. A més, es va homenat-
jar Àngela Camprubí i Mariano Bandrés, 
dos dels montcadencs de més edat. 

SILVIA DÍAZ

Marc Narciso, campió 
estatal de semiràpides 
d’escacs. PÀG.  34
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PLA ECONÒMIC 2008

El govern presenta un pressupost de transició 
que manté obert el capítol destinat a inversions
PSC i CiU defensaran en el Ple un projecte econòmic que els grups de l’oposició el critiquen en considerar que no és realista, és incomplet i poc ambiciós

El govern municipal, format pel 
PSC i CiU, presenta per al 2008 
un pressupost que puja a 36 mi-
lions d’euros. La proposta se sot-
metia a aprovació en Ple extra-
ordinari el 20 de desembre, en el 
moment de tancar aquesta edició. 
No obstant això, el contingut del 
projecte econòmic es va avançar 
el 13 desembre en el decurs d’una 
audiència pública feta a la Casa 
de la Vila i a la qual va assistir 
una trentena de veïns. 
El president de l’Àrea Econòmi-
ca, Joan Maresma (CiU), va ser 
l’encarregat de presentar el que 
va defi nir com “un pressupost 
de transició en l’inici del nou 
mandat”. Segons l’edil, la distri-
bució de les diferents partides ja 
refl ecteix part del Pla d’Actuació 
Municipal, previst del 2007 al 
2011, tot i que encara falta quan-
tifi car el cost d’algunes actuaci-
ons i tancar el capítol d’inversi-
ons a l’espera de saber quines 
aportacions faran les adminis-
tracions supramunicipals. Per 
la seva banda, el portaveu del 
PSC, Jordi Climent, ha qualifi -
cat el pressupost com “el millor 
possible en la línia de treballar 
per una ciutat més agradable i 
sostenible”. 

Les dades facilitades per l’Àrea 
Econòmica indiquen que, per 
àrees, la que més puja respecte 
l’any en curs és la de Presidèn-
cia, un 19,7%, ja que a partir del 

2008 absorbeix la Regidoria de 
Participació Ciutadana, d’acord 
amb el nou organigrama muni-
cipal aprovat després de les elec-
cions. A continuació, l’Àrea Social 
creix un 17,1% i, segons el govern, 
això posa de manifest la voluntat 
de fer polítiques properes a les per-
sones, mentre que l’Econòmica, la 
de Territori i la Interna pugen una 
mitjana d’un 7,5%. 
Abans de la celebració del Ple els 
grups en l’oposició manifestaven 
les seves reticències al projecte 
econòmic presentat pel govern. 
ICV-EUiA tenia previst votar a 
favor de les inversions i en con-
tra de la resta, entenent que no 
és un pressupost realista i està 
incomplet. El PPC l’ha qualifi cat 
de provisional, preocupant i poc 
ambiciós quant a les inversions. 
Esquerra, per la seva banda, s’in-
clinava per fer una votació dife-
renciada, abstenint-se en el capítol 
d’inversions i manifestant-se en 
contra de la resta del pressupost 
ordinari.

La Generalitat, la 
Mancomunitat de 
Municipis de l’AMB i 
la Diputació encara 
no han concretat les 
subvencions als ens locals

Pilar Abián | Montcada

l’apunt

El pressupost i el PAM es presenten en audiència pública

La primera audiència pública con-
vocada pel govern en compliment 
del nou Reglament de Participació 
Ciutadana va aplegar una trentena 
de veïns el passat 13 de desem-
bre a la Casa de la Vila i va servir 
per presentar els pressupostos del 
2008 i el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM). La convocatòria segueix la 
fórmula de la reunió prèvia al Ple 
que es va institucionalitzar durant 
la dècada dels noranta, però que es 
va deixar de fer per la baixa partici-
pació de la ciutadania.

Intervencions. L’acte va estar presi-
dit pel president de l’Àrea de Polí-
tica Territorial, Jordi Climent (PSC), 
i el president  de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU). Ambdós regi-
dors van explicar els objectius del 
govern per a aquest mandat i, a 
continuació, es va obrir un torn de 
paraula. Totes les persones que van 
intervenir van agrair la convocatòria 

de l’audiència –entenent que pot 
ser un bon canal per fer arribar al 
govern les inquietuds de la ciuta-
dania– i van fer suggeriments al go-
vern. La majoria aportacions anaven 
en la línia de millorar la vialitat i la 
mobilitat interna a la ciutat, reduir la 
contaminació atmosfèrica i reparar 
l’asfaltat dels carrers. També es va 
demanar al govern informació pun-
tual sobre alguns dels projectes que 

recull el PAM respecte el calendari 
d’actuació previst i el pressupost per 
dur-los a terme, així com sobre les 
intervencions previstes als barris.
A la fi  de l’acte, Climent va dir 
que el govern estudiarà les pro-
postes veïnals i intentarà assumir 
les que siguin viables. Maresma 
va insistir que un dels reptes del 
govern és promoure la participa-
ció ciutadana | PA
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Hisenda, Promoció Econòmica
àrea econòmica

àrea territorial
Obres i Serveis Urbans,  
parcs i jardins, manteniment i neteja

8,8%

7%

Recursos Humans, Governació, OAC
àrea interna 7,3%

Cultura, Educació, Salut Pública, 
Esports, Serveis Socials, Joventut

àrea social 17,1%

Alcaldia, Comunicació, Relacions 
Institucionals, Coordinació General , Participació Ciutadana

àrea presidència 19,7%

pla de barris 22,1%
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El pressupost en xifres

PRESSUPOST TOTAL 2008 36.600.000 €
34.246.405 € (2007)
36.705.498 € (2006)

Organismes municipals
Montcada Òptima 364.980 €

Institut Municipal d’Esports 1.530.000 €

Montcada Comunicació 351.741 € 

5.270.000 € 

9.160.000 € 

7.040.000 € 

6.420.000 € 

2.870.000 € 

415.000 € 

* Font: Àrea Econòmica de l’Ajuntament
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El soterrament de les línies d’Al-
ta Velocitat i la convencional de 
Portbou al seu pas per Montcada 
i Reixac va centrar bona part del 
debat del Ple de l’Ajuntament 
corresponent al mes de novem-
bre, que va tenir lloc el dia 29 a 
la Casa de la Vila. L’acord signat 
entre el Ministeri de Foment, el 
Consistori i la Generalitat el pas-
sat 19 de novembre es va aprovar 
amb el vot a favor de totes les 
forces polítiques a excepció del 
Partit Popular (PPC), que es va 
abstenir. El grup municipal po-
pular va qualifi car el document 
com “una declaració de bones 
intencions perquè no fi xa ni 
el pressupost ni el calendari 
d’execució de les obres”, va 
destacar la seva portaveu, Eva 
García, qui va explicar que la 
seva formació no va assistir a a 
la signatura de l’acord “perquè 

va ser un acte electoralista del 
Partit dels Socialistes”. 
Responent a les crítiques del 
PPC, el portaveu del grup ma-
joritari al govern, Jordi Climent 
(PSC), va recordar que sí que 

hi ha alguns terminis fi xats ja 
que l’estudi d’impacte ambien-
tal del soterrament de la línia de 
Rodalies –que es va començar 
a redactar al setembre– haurà 
d’estar enllestit en 28 mesos com 
a màxim. Climent –president 
de l’Àrea de Política Territorial 
de l’Ajuntament– va criticar el 
PPC per “voler polititzar una 
reinvindicació popular”. Per la 
seva banda, Joan Carles Paredes, 
el portaveu de Convergència i 
Unió (CiU) –l’altre soci de go-
vern– va remarcar que el soterra-
ment de les dues línies ferroviàri-
es “és un èxit de la ciutadania i 
de l’administració local”.

Altres opinions. Pel que fa a l’opo-
sició, Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alterna-
tiva (ICV-EUiA) i Esquerra van 
coincidir a destacar la importàn-
cia  de la pressió ciutadana, cana-
litzada a través de la Plataforma 
Tracte Just, per aconseguir una 
reivindicació històrica de la ciu-
tat. “Hem de felicitar tothom 
pel que s’ha aconseguit”, va dir 
el portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, després de l’aclari-
ment al seu dubte sobre el futur 
dels terrenys alliberats pel soter-
rament de les vies convencionals, 
que seran zona verda. D’altra 
banda, la portaveu d’Esquerra, 
Marta Aguilar, va destacar que 
“serà la gran infraestructura 
del segle XXI que acabarà 

amb el problema endèmic del 
municipi i millorarà la quali-
tat de vida de la ciutadania”. 
L’alcalde, César Arrizabalaga 
(PSC), va tancar el torn de pa-
raules amb un nou agraïment a 
la Plataforma Tracte Just. Sobre 
les crítiques del PPC, el batlle va 
recordar que va ser el govern de 
José María Aznar amb Francisco 
Álvarez Cascos al capdavant de 

Foment “qui va dissenyar el pro-
jecte de soterrament parcial de 
la línia convencional de tren”.
A banda del conveni amb Fo-
ment, el Ple de novembre també 
va tractar altres qüestions rela-
cionades amb les àrees Econò-
mica i de Presidència, com ara 
el nomenament per quatre anys 
més del jutge de pau titular, Joan 
López, i el seu suplent, Josep Sol-

devilla, i la desafectació d’una 
fi nca destinada a equipaments a 
la zona de la Rasa, a Mas Ram-
pinyo, per construir habitatge 
de protecció ofi cial. La sessió 
plenària va cloure amb l’aprova-
ció d’una moció d’adhesió a un 
manifest contra la violència de 
gènere  amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Violència vers les 
Dones.

> Bustos lloa la ciutat per l’èxit del cobriment  
El president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), 
va lloar la fi ta de l’Ajuntament i de la ciutadania en la consecució del soterrament total de la línia de 
Portbou. “És molt difícil fer canviar d’opinió el govern central”, va dir l’edil durant una visita a Montcada 
el 3 de desembre, per conèixer de primera mà l’exposició de projectes sobre l’espai alliberat quan se 
soterrin les vies, a la Casa de la Vila. A la foto, Bustos –esquerra– amb l’alcalde  | NS 

PREMSA AJUNTAMENT

PLE DE NOVEMBRE

L’Ajuntament ratifi ca els acords sobre el 
soterrament de la LAV i la línia de Rodalies
El conveni signat amb el Ministeri de Foment el 19 de novembre va rebre el suport de tots els grups municipals a excepció del PPC, que es va abstenir

Entrevista amb el 
regidor de Promoció 
Econòmica. PÀG. 8

Primers tràmits del Pla 
Integral per millorar  
Can Sant Joan. PÀG. 9

>Notícies

Sílvia Alquézar | Montcada

El grup popular diu que 
el conveni és només 
una declaració de bones 
intencions perquè no hi 
ha terminis d’execució

04
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La Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra estan duent a terme un 
operatiu especial per garantir que 
la ciutadania pugui fer les compres 
de Nadal a Montcada amb total 
seguretat i evitar que s’incremen-
tin els robatoris. La campanya, 
denominada Grèvol, consisteix a 
què un agent municipal i un altre 
autonòmic vigilin cada tarda els 
principals eixos comercials. “Al 
Nadal es produeix una situació 
especial, tothom vol comprar i 
això provoca que la gent surti 
al carrer amb més diners”, ha 
explicat l’inspector en cap de la 
Policia Local, Antonio Franco.

Principals zones. L’operatiu està en 
marxa cada tarda, aproximada-
ment de 18 a 20.30h, quan estan 

oberts els comerços. Les zones 
amb major presència són el car-
rer Major, al centre; els carrers 
Bateria i Reixagó de Cant Sant 

Joan, l’avinguda Catalunya (Mas 
Rampinyo), la rambla dels Països 
Catalans i el carrer Camèlies de 
Can Cuiàs.

Campanya de la Policia Local i els
Mossos per vetllar pels comerços

Silvia Díaz | Redacció

Un agent dels Mossos i un municipal fent campanya de proximitat al carrer Major | SILVIA DÍAZ

POLICIA

Una patrulla mixta vigila cada tarda els carrers de Montcada on hi ha més botigues

en 2 minuts...

El Consistori va convocar el 3 de desembre una concentració si-
lenciosa de 5 minuts per condemnar l’assassinat d’un guàrdia civil 
a mans de la banda terrorista ETA el dia 1, afegint-se així a la 
convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
Raúl Centeno, agent de la Guàrdia Civil de 24 anys, va morir du-
rant un tiroteig amb presumptes membres de la banda terrorista a 
Capbreton, al sud de França. El seu company, Fernando Trapero, 
de 23 anys, va resultar ferit molt greu en l’atemptat i va morir el 
dia 5. Les concentracions a Montcada i Reixac es van fer davant 
la Casa de la Vila, al carrer Major, i de l’edifi ci de l’Ajuntament, a 
l’avinguda de la Unitat | SD

> CiU presenta el PAM a la seva militància
Els militants i simpa-
titzants locals de Con-
vergència i Unió van 
conèixer el 28 de no-
vembre de primera mà 
les principals iniciati-
ves del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) del 
govern local, format 
pel PSC i CiU. Els en-
carregats de presentar 
el projecte per als prò-
xims quatre anys van ser els regidors convergents a l’Ajuntament, en 
un acte que va tenir lloc a la Casa de la Vila –a la imatge. El projecte del 
govern local consta de més de 250 actuacions  | NS

> Minuts de silenci per l’atemptat d’ETA

> Esmenes del PPC als comptes catalans
El Partit Popular local 
ha presentat quatre es-
menes als pressupostos 
de la Generalitat del 
2008 perquè s’inclo-
guin partides per millo-
rar l’educació, els ser-
veis socials i la sanitat 
al municipi. La portaveu 
local del PPC, Eva García, va fer públiques les propostes el 28 de no-
vembre –a la imatge. A nivell educatiu, el PPC sol·licita la millora dels 
centres d’ensenyament i la construcció d’un institut a Can Sant Joan, a 
la mateixa vegada que insta l’Ajuntament a decidir la ubicació del nou 
institut IES Montserrat Miró, actualment situat a Montcada Nova | NS

La Comissaria de la Policia Naci-
onal (Major, 38) obre ara també 
en horari de tarda, de 16 a 18.30h,  
per tramitar el document nacio-
nal d’identitat. La mesura només 
afecta als DNI –que ara s’expe-
deixen en versió electrònica– i 
per obtenir el passaport o fer ges-
tions d’estrangeria, cal continuar 

anant a l’horari habi tual. El siste-
ma de funcionament a la tarda és 
el mateix que al matí: els usuaris 
han de fer cua, agafar número i 
esperar a ser atesos. 

Donar més cobertura. Segons ha 
explicat el comissari, Santiago 
Lubián, l’obertura a la tarda per-
met “millorar l’atenció a la ciu-

tadania ja que hi ha molta gent 
que, per motius laborals, té pro-
blemes per anar-hi al matí”. 
La novetat de la tramitació del 
DNI digital és que s’expedeix 
al moment, però el procediment 
encara és lent. Lubián ha indi-
cat que encara s’ha d’aconseguir 
millorar tècnicament l’operació 
d’escanneig. 

La Comissaria de la Policia Nacional 
obre a la tarda per tramitar el DNI
Pilar Abián | Redacció

NÚRIA SÁNCHEZ

MAIKEL/A FONS VALLÈS
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L’associació Greenpeace ha pre-
sentat al·legacions a la Generalitat 
contra el projecte per cremar llots 
de depuradora a Lafarge, amb seu 
a Can Sant Joan. La cimentera està 
a l’espera que el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge l’auto-
ritzi a fer servir aquest sistema per 
obtenir combustible. Les aportaci-
ons de Greenpeace coincideixen 
amb els criteris de la plataforma 
antiincineració de Montcada, amb 
el principal argument que la inci-
neració de residus “podria tenir 
efectes negatius sobre la salut”. 

Arguments. Greenpeace ha apor-
tat referències bibliogràfi ques so-
bre treballs d’investigació i estudis 
epidemiològics que alerten sobre 
les malalties i alteracions genèti-
ques que pot comportar aquest 
sistema de tractament de residus. 
L’entitat ecologista destaca, entre 
d’altres, que la incineració com-
porta l’emissió de substàncies 
cancerígenes, que els forns no són 

prou segurs per funcionar com a 
incineradors i que el ciment resul-
tant contindrà substàncies d’alta 
toxicitat. El portaveu de la plata-
forma antiincineració, José Luis 
Conejero, ha valorat positivament 
que Greenpeace doni suport a les 
seves reivindicacions. “Nosaltres 
havíem redactat les nostres al-

legacions amb un membre de 
Greenpeace i estem molt agraïts 
pel seu suport”, ha dit Conejero. El 
termini per presentar al·legacions 
ja ha fi nalitzat i ara la Generalitat 
ha de valorar les aportacions pre-
sentades per les entitats i els partits 
polítics per autoritzar o no que la 
cimentera cremi llots. 

Greenpeace es posiciona en contra 
de la crema de llots a Lafarge

Silvia Díaz | Redacció

L’entitat ecologista argumenta que la incineració podria tenir efectes negatius sobre la salut

Vista de la cimentera Lafarge des de la muntanyeta de Can Sant Joan | SILVIA DÍAZ

MEDI AMBIENT

Una vintena de persones va parti-
cipar el 15 de desembre a un curs 
sobre Nadal sostenible i reciclatge 
que van organitzar el Servei de 
Medi Ambient i l’Equip Verd a la 
Casa de les Aigües. Les activitats 
van consistir en un curs de com-
postatge i un taller per presentar i 
embolicar regals amb materials re-
ciclats, impartit per la decoradora 
montcadenca Teresa Castillo. 

Recomanacions per gaudir 
d’un Nadal sostenible

> La fàbrica Valentine, en pintura   
Barnices Valentine va presentar el 17 de desembre davant dels seus treba-
lladors i de les autoritats municipals una pintura de la fàbrica que ha fet el 
pintor i empleat Pedro Gómez Ballesta i que presidirà el vestíbul de la futura 
nau, a Can Milans. El primer a rebre-la, de mans del director, Ricard Agustí,va 
ser Carles Yus, el treballador més antic de la factoria –a la imatge | LG 

Silvia Díaz | Redacció

Taller d’embolicar regals | EQUIP VERD

LAURA GRAU
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ENTREVISTA AL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE COMERÇ

“Per millorar el comerç necessitarem la 
implicació d’altres departaments municipals”
Joan Carles Paredes (CiU) explica els objectius que s’ha plantejat com a responsable del departament que dóna impuls a l’activitat empresarial i al comerç 

L’estiu passat, Joan Carles Pa-
redes s’estrenava com a regidor 
de CiU a l’Ajuntament i com a 
membre del govern municipal. 
L’edil és el responsable polític de 
Promoció Econòmica i Comerç 
i les seves competències estan 
relacionades amb el suport i el 
foment del teixit empresarial i 
amb la inserció, la formació i el 
reciclatge dels treballadors.

-Vostè és el responsable polític 
del Servei de Promoció Econò-
mica. Exactamet, quina és la 
funció d’aquest departament?
En primer lloc, Promoció Econò-
mica és un gran desconegut. Fa 
anys que funciona i que desen-
volupa projectes molt impor-
tants, però no té la projecció que 
desitjaríem. També és cert que és 
un departament que no té una 
repercussió directa en els citua-
dans. Ens coneix qui busca feina, 
o bé, les empreses.
-Què pot fer l’administració per 
fomentar el teixit empresarial?
Posar en marxa tots aquells 
mecanismes que permetin les 
empreses adaptar-se als canvis 
constants pels quals passa aquest 
món. Parlo de formació de tre-
balladors, orientació sobre com 
s’ha d’organitzar internament 
una empresa, però també de mi-

llora de les infraestructures.
-El municipi continua sent 
atractiu per als empresaris?
Afortunadament, comptem amb 
set polígons industrials i multi-
tud de comerços. La tipologia 
de negoci a Montcada és molt 
diversa. La nostra feina és ga-
rantir que les zones empresarials 
tinguin serveis, com cobertura 
d’Internet, o bé aparcaments i 
bones connexions per carretera 
i transport públic.

-A nivell d’Ocupació, quins 
són els seus objectius?
Potenciar els mecanismes que 
permetin relacionar l’oferta i la 
demanda. És fonamental saber 
quin perfi l de treballador neces-
sita una empresa per orientar els 
nostres cursos, per tal que els 
alumnes puguin formar-se en un 
àmbit amb sortida laboral. I, so-
bretot, hem de millorar el siste-
ma de seguiment de les persones 
inscrites a la borsa de treball, per 
conèxier l’índex real d’inserció 
laboral que tenim.

-Com a responsable de Co-
merç, com donarà resposta a 
les demandes locals?
El comerç de proximitat és la 
locomotora de les poblacions, el 
que els dóna vida. Tenim mol-
tes vies de treball en marxa per 
fomentar el sector i, sobretot, 
adaptar-lo a la situació actual.
-Ens avança alguna iniciativa?
Durant aquest mandat desenvolu-
parem el Programa d’Orientació 
d’Equipaments Comercials, el 
POEC. Per això és necessari el 

nostre compromís i el de la resta 
de departaments de l’Ajuntament 
com, per exemple, Territori. Si 
els carrers estan nets i adaptats 
per al pas de vianants, es com-
prarà més. També hem d’ampliar 
les zones d’aparcament. El Pla 
d’Actuació Municipal inclou pro-
jectes per fer més estacionamets 
a barris com Can Sant Joan o el 
centre.
-Com han rebut els comerciants 
locals la posada en marxa del 
centre comercial El Punt?

Tot és compatible i a Montcada, 
hi ha mercat per a tothom, la 
competència és bona. Ara treba-
llem per incorporar aquest com-
plex a la xarxa comercial i que 
no quedi com un espai aïllat. El 
supermercat del centre funciona 
molt bé.
-I quin és el futur del mercat 
municipal?
Hem de trobar una solució defi -
nitiva per potenciar la llotja, que 
ha de ser consensuada amb totes 
les parts implicades. 

Joan Carles Paredes (CiU) creu que el complex El Punt complementa l’àmplia oferta comercial que hi ha a Montcada |  SANTI ROMERO

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

“Hem de crear un 
mecanisme per fer un 
seguiment acurat de la 
inserció dels inscrits a 
la borsa de treball”
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taulell d’anuncis gratuïts tel. 935 726 491

Se vende. Carro de bebé para gemelos. 
Esta totalmente dotado de complementos 
y es nuevo. Marca: Jané. Precio a convenir. 
Preguntar por: Sonia. Tel. 628 450 690. 
Venda o lloguer. Plaça de pàrquing a 
l’avinguda Catalunya de Mas Rampinyo. 
Preu econòmic. Tel. 935 750 429.
Se alquilan. Plazas de parking para 
motocicletas. Tel. 664 123 571.
Somos un grupo de amigos. Si te 
encuentras solo o sola, únete a nosotros 
para hacer nuevas amistades. Grupo mixto 
del Vallès Oriental, de 35 a 45 años. Llamar 
por las mañanas al 653 42 53 08 (Fermín) y 
por las tardes al 630 70 50 70 (Mercè). Ven a 
pasar el Fin de Año con nosotros.
Se vende. Seat 600 con la ITV recién 
pasada. Precio: 5.000 euros. Tel. 606 069 
371.
En venda. Caravana de 3 a 7 places. 
Econòmica. Tel. 607 264 903.
Vendo. Plaza de párquing en calle Bonavista. 
Precio: 17.000 euros. Tel. 627 942 454. 
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.
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.
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.Traspaso 
y alquiler económico. Tel. 662 088 919.
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L’Ajuntament ha posat en mar-
xa el procés per elaborar un Pla 
d’Intervenció Integral al barri 
de Can Sant Joan, especialment 
adreçat a la muntanyeta, i amb 
aquest objectiu signarà un conve-
ni amb la Diputació per treballar 
conjuntament en l’elaboració del 
projecte, que està previst presen-
tar-lo a la propera convocatòria 
de la Llei de barris de la Genera-
litat. “Tots els projectes que han 
comptat amb la supervisió de 
la Diputació s’han inclòs a la 
Llei”, ha dit l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC). La proposta in-
clourà aportacions similars a les 
del Pla Integral de la Ribera, que 
es va incloure a la Llei de barris 
l’any 2005. La muntanyeta és un 
sector situat a la part alta de Can 
Sant Joan on, des dels anys 60, 
s’ha anat edifi cant sense un pla-
nejament previ.

Nova plaça i escales. L’Ajunta-
ment ha posat en marxa la se-

gona fase de la col·locació d’es-
cales mecàniques a Can Sant 
Joan i s’estan desenvolupant els 
treballs per instal·lar-ne unes al-
tres entre els carrers Diagonal i 
Trian gle. 
D’altra banda, s’està construint 
una nova plaça entre els carrers 
Pont i Diagonal. Els treballs con-
sisteixen a crear una zona verda, 
on s’hi faran uns petits murs per 
tal de disminuir la inclinació del 
terreny.

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament engega el procés per 
presentar la zona a la Llei de barris
El Consistori hi està duent a terme la segona fase de col·locació d’escales mecàniques

CAN SANT JOAN

Les façanes d’algunes construccions del barri presenten força desperfectes | SILVIA DÍAZ

en 2 minuts...

Adif està fent obres al pas a 
nivell de la línia C2 (Portbou), 
del carrer Pasqual des de 
mitjan desembre. Els treballs 
consisteixen a substituir l’an-
terior pas de fusta per un altre 
de goma semirígida, per facili-
tar el pas dels veïns i rebaixar 
el nivell de sorolls que emeten 
els vehicles que hi passen pel 
damunt. Després d’aquestes obres, està previst fer la mateixa actua-
ció en el pas a nivell del carrer Bogatell, a partir del gener | SD

> Obres de reforma a la plaça d’Águilas

SILVIA DÍAZ

La Regidoria d’Obres i Ser-
veis està remodelant la plaça 
d’Águilas (Montcada Nova). 
Al lloc que ocupava abans 
l’estany artifi cial, s’està col-
locant una zona de jocs in-
fantils –a la imatge–, similar 
a la que ja existeix. Les obres 
van començar a principi de 
desembre i es preveu que 
estiguin enllestides a fi nal de mes. Els veïns de la plaça s’havien queixat 
que l’estany era un focus de brutícia i de males olors | LR

> Millores als passos a nivell de la línia C2

> Plataformes a les parades del bus B12
L’Ajuntament està col·locant deu plataformes a les parades de l’au-
tobús B12 de la companyia Tugsal, que connecta Montcada amb 
Badalona a través de Vallençana, cinc en sentit anada i altres cinc 
de tornada. En total se’n construiran deu. Aquest sistema permet que 
la ciutadania accedeixi millor a l’autobús i garanteix la seguretat dels 
viatgers | SD

Ajuts a la Ribera 
L’Ajuntament ha aprovat les ba-
ses per demanar subvencions per 
rehabilitar edifi cis a la Ribera. Els 
ajuts s’atorgaran a les persones 
interessades a fer reformes i que 
acreditin que no compten amb 
recursos sufi cients per assumir 
la seva part del cost total de les 
obres. Els interessats s’han d’in-
formar a l’Ajuntament | SD

l’apunt

SILVIA DÍAZ
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365 dies. 12 mesos. 12 imatges
RESUM DE L’ANY

Aprovació del projecte d’urbanització de la zona 21
Els serveis desbanquen la indústria com a motor econòmic

Sacada d’honor al nou Estadi
L’Ajuntament incorpora el contenidor groc per al plàstics
Montcada.cat permet ja fer tràmits i gestions per internet

La Unió reforma la seu

El CEIP Turó commemora el 40è aniversari
Entren en marxa les escales mecàniques de Can Sant Joan

Vallençana estrena aigua potable
Obre les portes el nou CAP Les Indianes a Pla d’en Coll
Terra Nostra estrena la segona escola bressol municipal

Concert històric de la ràdio

La piscina del carrer Bonavista s’adequa per a l’estiu
‘El dibuix i Joan Capella’, primera exposició de la Fundació

Arrizabalaga, reelegit alcalde 
Obre al públic el nou centre lúdic i comercial El Punt
L’Afotmir guardonada com la millor agrupació d’Espanya

Obres al tronc central de la C-17

>gener

>març >abril

>febrer

>maig >juny
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Futbol de Primera Catalana
PSC i CiU reediten el pacte de govern
Vacances a preus econòmics per a la gent gran

Oposició frontal a més extraccions
La Generalitat anuncia que prohibirà circular a més de 80 km/h
Troballa d’un nou habitatge íber al jaciment Les Maleses

12 MESOS. 12 IMATGES

Brindis pel soterrament total
L’Ajuntament força el tancament del dipòsit de ferralla
El govern presenta el Pla d’Actuació Municipal 2007-2011

Nova Ordenança de civisme
Primera audiència pública sobre els pressupostos municipals
Greenpeace dóna suport a la plataforma local antiincineració 

Comencen les obres per connectar Can Cuiàs amb Vallbona
Primer cicle de teatre local amateur a l’Auditori

Reptes escolars per al nou curs Noces de plata de l’Espingari
Política de bonifi cacions per a qui menys contamini
El polígon Coll de Montcada acull la seu de la Fundació Engrunes

>juliol >agost

>novembre >desembre

>setembre >octubre
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El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental va presentar el 17 de 
desembre a la Casa de la Vila el 
Servei de mediació comunitària 
per al bon veïnatge, que té per 
objectiu contribuir en el procés 
per donar a conèixer la cultu-
ra de la pau i difondre les eines 
i els avantatges de la mediació 
comunitària com a sistema de re-
solució de confl ictes. El Consell 
Comarcal posa a disposició dels 
professionals eines de formació, 
sensibilització i dinamització so-
bre temes de ciutadania.

Jornada a Montcada. El servei es 
va presentar en el marc de les 
segones jornades del Pla de Ciu-
tadania i Immigració, a les quals 
va assistir una seixantena de re-
gidors i tècnics de municipis va-
llesans, que van posar en comú 
experiències sobre convivència 
en l’àmbit local. Les jornades van 
comptar amb la presència, entre 
d’altres, de M. Eugènia Ramos, 

de l’Institut de Mediació de Vitò-
ria (País Basc), i el director gene-
ral de Dret i Entitats Jurídiques, 
Pasqual Ortuño. 

Paper dels ajuntaments. La inau-
guració de les jornades va anar a 
càrrec del president del Consell 
Comarcal, Antoni Rebolleda, el 
secretari per a la Immigració de 
la Generalitat, Oriol Amorós, i 

l’alcalde de Montcada i Reixac, 
César Arrizabalaga (PSC). L’edil 
va manifestar que la feina de les 
administracions és “garantir la 
convivència i, per aquest mo-
tiu, hem engegat a Montcada 
una nova Ordenança muni-
cipal de civisme”. Rebolleda, 
per la seva banda, va dir que els 
ajuntaments “són una peça clau” 
en la mediació comunitària.

El Consell Comarcal presenta el 
Servei de mediació comunitària

Silvia Díaz | Montcada

INTEGRACIÓ

L’organisme va organitzar a Montcada les segones jornades del Pla Ciutadania i Immigració

Les autoritats, a la taula, van inaugurar ofi cialment les jornades comarcals | SILVIA DÍAZ
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La Regidoria de Comerç s’ha 
mostrat satisfeta del desenvolu-
pament de la Fira de Nadal que 
va tenir lloc el 15 i 16 de desem-
bre a la plaça de l’Església i al 
carrer Major, tot i que el fred i 
la pluja van fer minvar la par-
ticipació de públic. A la Fira hi 
va haver una desena de parades 
de venda de productes típics de 
Nadal, com plantes i arbres i fi -
gures per al pessebre. L’associació 
Adimir, el grup d’artesania Ma-
netes i l’AMPA del CEIP Font 
Freda també van col·locar una 
parada. “Hem apostat per una 
Fira diferent i ens n’hem sortit 
força bé, però, de tota manera, 
hem de millorar alguns as-
pectes cara a l’any vinent”, ha 
subratllat el regidor de Comerç, 
Joan Carles Paredes (CiU).

Associacions de comerciants. Du-
rant els últims dies de desembre, 
les entitats comercials fan els ac-
tes centrals de les seves campa-
nyes de Nadal. Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) organitza el 
22 de desembre (18h), a la plaça 
de l’Església, un sorteig de cinc 

lots de productes d’establiments 
de l’MCC. El guanyador haurà 
d’estar present en el moment del 
sorteig o bé deu minuts després 
de rebre una trucada. Si no hi 
arriba, es procedirà a extreure una 
altra butlleta. Durant el matí i la 
tarda del dia 22 hi haurà un Caga 
Tió a la plaça de l’Església, en col-
laboració amb l’Esplai SESA. 
D’altra banda, el dia 29, algú 
s’haurà de gastar 1.000 euros en 
un sol dia, en botigues adherides 
a la campanya de l’Associació 
de Botiguers, Comerciants i In-
dustrials de Mas Rampinyo. La 
persona afortunada serà la que 
tingui el número del primer pre-
mi de la loteria de Nadal, en el 
sorteig del dia 22.

>Societat

NADAL 2007

El comerç dedica el fi nal de mes 
als actes centrals de la campanya 
La Fira de Nadal, els dies 15 i 16 de desembre, va aplegar força públic tot i que el mal temps va perjudicar la participació

La gent gran s’aboca amb 
la celebració de la seva 
festa PÀG. 14

L’Ordenança de 
civisme s’aplicarà a 
principi d’any. PÀG. 15

Silvia Díaz | Montcada

L’OMIC és ara a l’Ajuntament | SILVIA DÍAZ

l’apunt

Altres maneres de celebrar aquestes dates

El Centre Bon Dia i 
l’associació Taarof Bi 
Salam, amb el suport 
de Creu Roja, van 
celebrar el 18 de de-
sembre al Centre Cí-
vic La Ribera la festa 
del xai, una comme-
moració de la religió 
musulmana que té 
lloc un mes després 
del Ramadà. Algunes 
usuàries del Centre 
van preparar plats 
típics marroquins i 
també van aprofi tar l’arribada del Nadal per oferir menjars tradicionals 
de la celebració catalana, com els torrons  l SD

L’MCC sorteja cinc lots 
de productes i Mas 
Rampinyo regala 1.000 
euros per gastar en un dia 
als comerços del barri

L’OMIC es 
trasllada al 
gener a la Casa 
de la Vila

L’Ofi cina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC) 
tindrà nova ubicació a partir de 
la primera quinzena de gener. 
L’ofi cina, que actualment està si-
tuada a l’edifi ci de l’Ajuntament, 
es traslladarà a la Casa de la Vila 
(Major, 32). Els horaris d’aten-
ció seran de dimarts a divendres, 
de 10 a 14h, i els dilluns, de 15 
a 19h. Per a més informació, els 
usuaris poden adreçar-se al telè-
fon 935 651 122 o al correu elec-
trònic omic@montcada.org. 

Funcions. L’OMIC és un ser-
vei municipal d’atenció directa 
i gratuïta a través del qual els 
ciutadans poden sol·licitar infor-
mació sobre els problemes que 
els poden afectar com a consu-
midors. També assessora sobre 
com realitzar reclamacions en 
cas que hi hagi confl icte entre el 
comprador i el venedor. A nivell 
local, el servei el desenvolupa 
l’Ajuntament en col·laboració 
amb la Unió de Consumidors 
de Catalunya, l’UCC.

Sílvia Torres | Redacció

SILVIA DÍAZ

A les parades no van faltar les tradicionals fi gures de Nadal, en què l’estrella continua sent el caganer |  SILVIA DÍAZ
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FESTA DELS MÉS GRANS DE 65 ANYS

L’alcalde destaca l’hospital com a 
principal repte per a la gent gran
Prop d’un miler de persones va assistir a la celebració que va tenir lloc el 15 de desembre al pavelló Miquel Poblet

Els principals objectius per mi-
llorar l’atenció a la gent gran 
seran, durant aquest mandat, la 
construcció de l’hospital comar-
cal i de pisos tutelats. Així es va 
expressar l’alcalde de Montcada 
i Reixac, César Arrizabalaga 
(PSC), durant la celebració de la 
festa dels més grans de 65 anys, 
que va tenir lloc el 15 de desem-
bre al pavelló Miquel Poblet. 
Prop d’un miler de persones va 
omplir el recinte, en una celebra-
ció que va comptar amb un be-
renar, un ball i amb el lliurament 
d’un lot de Nadal per a tots els 
participants.
A l’acte es va retre homenatge a 
dues de les persones de més edat 
de Montcada. Una d’elles és Àn-
gela Camprubí, veïna del centre 
nascuda a la Pobla de Lillet al 
1909. Mariano Bandrés, l’altre 
homenatjat, va néixer al 1911 
a Santa Cecilia de Jaca. Actual-
ment, aquest avi, amb dos fi lls, viu 
a l’avinguda de la Ribera.
En el torn dels parlaments, l’al-
calde va agrair a les persones de 
més edat la seva contribució a 
“fer gran el municipi” i va de-
manar disculpes a aquelles que 
van expressar el seu malestar per 
haver-se quedat sense invitació 
per a la festa. L’edil va dir que 
per a l’any vinent l’Ajuntament 

buscarà fórmules perquè hi as-
sisteixi el major nombre de veïns 
possible.

Oferta de viatges. Durant la fes-
ta, l’Ajuntament va distribuir una 
revista amb l’oferta de viatges 
per a la gent gran de l’any vi-
nent. Les sortides  que repetei-
xen són les de la Costa del Sol, 
Cantàbria, Navarra, Galícia i 
Almeria. Els viat ges nous seran a 
la Vall d’Aran, Segòvia i Madrid, 
Zamora i Salamanca i Alacant i 
Múrcia. La sortida a la Serralada 
de Cazorla repetirà, amb la incor-
poració d’una visita a Còrdova.

Durant la festa, els participants van ser convidats a berenar i, a continuació, es va fer ball amb orquestra  | FOTOS: SILVIA DÍA I PREMSA AJUNTAMENT

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Pas endavant en 
la construcció 
de la residència 
pública d’avis

El Consorci de Serveis d’Atenció 
a la Dependència de Montcada 
i Reixac, organisme promotor 
de la futura residència i centre 
de dia per a la gent gran que 
es construirà a la Rasa (Mas 
Rampinyo), s’ha constituït ofi cial-
ment aquest mes de desembre. 
L’ens l’integren representants de 
l’Ajuntament i del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya (CHC) i 
està presidit per l’alcalde, César 
Arrizabalaga (PSC), mentre que 
el vicepresident n’és el president 
del CHC, Josep Abelló. El Con-
sorci ja ha aprovat el pressupost 
anual de funcionament de l’or-
ganisme, el Pla Assistencial i 
Funcional del futur equipament, 
així com el Pla de Viabilitat.

Funcions. Segons ha explicat 
la regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), 
el Consorci s’encarregarà de 
ges  tionar no només la futura 
residència, sinó també l’atenció 
domiciliària i, en general, els 
serveis relacionats amb l’atenció 
a les persones amb dependèn-
cia. La residència ocuparà un 
terreny de 5.140 m2 a la Rasa i 
disposarà de 140 places d’inter-
nament i de 50 al centre de dia. 
González ha avançat que a prin-
cipi del 2008 es convocarà un 
concurs d’idees per a la redacció 
del projecte de l’equipament i és 
previst que les obres puguin co-
mençar l’abril del 2009. Bandrés, homenatjat per l’alcalde

Pilar Abián | Redacció

Àngela Camprubí ballant amb el seu fi ll
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L’Ajuntament té previst comen-
çar a aplicar la nova Ordenança 
de convivència el pròxim mes de 
gener, el que signifi ca que se san-
cionaran determinats comporta-
ments considerats com a incívics. 
Perquè tothom conegui quines 
actituds poden comportar una 
multa, el Consistori ha distribuït 
un llibret a tots els domicilis de 
Montcada amb els aspectes més 
destacats de la nova Ordenança 
de convivència i explica quines 
faltes es consideren lleus, greus 
o molt greus.
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), ha ex-
plicat que la posada en marxa 
de l’Ordenança implicarà també 
dotar el municipi d’agents cívics, 
“que contribueixin a vetllar 
pel compliment de la norma”. 
D’altra banda, el 17 de desem-
bre es va fer una reunió sobre 
la norma a la Casa de la Vila, 
adreçada a les entitats i a la qual, 
però, només hi van assistir re-
presentats de tres associacions, 

tot i que hi estaven convidades 
totes les entitats locals. El text 
complet de l’Ordenança està al 
web montcada.cat.

Curs d’obediència. Una trentena 
de propietaris va participar els 
dies 17 i 19 de desembre en un 
curs d’iniciació a l’obediència 
per a animals de companyia que 

va tenir lloc a la plaça Joanot 
Martorell, organitzat per la Regi-
doria de Salut Pública i Consum. 
Les sessions les va dur a terme 
un monitor del Centre d’acollida 
d’animals abandonats de Ter-
rassa, amb l’objectiu de donar 
suport als amos dels gossos en 
el comportament cívic dels ani-
mals.

La nova Ordenança de convivència es 
començarà a aplicar a principi d’any
Una trentena de persones va participar en un curs d’ensinistrament d’animals de companyia

Participants a la sessió del curs d’obediència del dia 17 de desembre | SANTI ROMERO

CIVISME

Silvia Díaz | Montcada

Quaranta entitats fan 
el cinquè tapís solidari 
Enguany el manifest ha incidit en la no discriminació laboral

Una quarantena d’entitats va par-
ticipar en la confecció del cinquè 
tapís en record a les víctimes locals 
de la Sida, que es va fer el 30 de 
novembre a la plaça de l’Església. 
Aquest va ser l’acte central del pro-
grama d’activitats del Dia Mundial 
de la malaltia a Montcada, que se 
celebra l’1 de desembre. La regi-
dora de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU), va fer una crida 
“per no abaixar la guàrdia, tot 
i els avenços que s’han fet en el 

tractament de la sida”. L’acte de 
creació del tapís es va fer enmig 
de l’exposició “Treu-li suc a la se-
xualitat”, cedida per la Diputació, 
que es pot veure a l’Espai Jove Can 
Tauler fi ns al 21 de desembre.  El 
mateix dia es va programar la pel-
lícula Los amigos de Peter al Gran 
Casino de Terra Nostra. L’1 de de-
sembre, el Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina va projectar el 
fi lm Todo sobre mi madre i va te-
nir lloc el torneig solidari de futbol 
sala de Can Cuiàs.

Laura Grau | Montcada

El tapís es va fer a la plaça de l’Església amb la participació d’una quarantena d’entitats | L. GRAU

DIA MUNDIAL DE LA SIDA
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FORMACIÓ PROFESSIONAL

L’IES La Ferreria aposta per promoure 
i potenciar els cicles formatius
El de La Ferreria és un dels dos centres públics de tot Catalunya on es fa higiene bucodental 

Catalunya necessita potenciar 
la formació professional, ja que 
avui dia no hi ha prou personal 
qualifi cat per satisfer la demanda 
del mercat laboral. Aquesta és 
una realitat que es va posar de 
manifest el passat 12 de desem-
bre en el marc de la jornada de 
presentació dels cicles formatius 
organitzats per l’IES La Ferreria, 
a la qual van assistir representants 
del món educatiu i empresarial. 
L’acte va consistir en una ponèn-
cia sobre el present i el futur de la 
formació professional a càrrec de 
Joan Lluís Espinòs, subdirector 
general de planifi cació i organit-
zació de la Formació Professional 
d’Educació i una taula rodona 
sobre competències professionals 
i inserció laboral dels tècnics.

Conjuntura actual. En la seva 
ponència, Espinòs va parlar del 
Decret que ha fet la Generali-
tat amb l’objectiu d’adequar els 
currículums a la situació real del 
mercat laboral i que es fonamen-

ta en tres aspectes: ofertar cicles 
fets a mida dels alumnes, donar 
resposta a les necessitats forma-
tives de les persones que ja estan 
treballant i fer acords amb em-
preses perquè el contingut dels 
cursos s’adeqüi a les demandes 
del mercat laboral. 
Actualment el nivell de la forma-
ció professional a Catalunya és 
baix. No obstant això, Espinòs 
veu el futur amb optimisme si els 
centres educatius i les empreses 

treballen en comú i va explicar 
l’exemple d’algunes fi rmes que 
cedeixen les seves instal·lacions 
per fer cicles. L’IES La Ferreria 
n’oferta 8 en grau mitjà i supe-
rior. Enguany s’han posat en 
marxa els d’higiene bucodental 
i el de documentació sanitària. 
La cap d’estudis dels cicles for-
matius de l’IES, M. Teresa Ga-
llego, ha apuntat que la voluntat 
és consolidar l’oferta actual i, 
fi ns i tot, ampliar-la.

PIlar Abián | La Ferreria

Durant la jornada els assistents van visitar els tallers dels cicles formatius | PILAR ABIÁN

Alcaldes salvadorencs 
coneixen Montcada
Una delegació va visitar el municipi a principi de desembre

Una delegació d’alcaldes i regi-
dors de diferents municipis d’El 
Salvador va visitar Montcada i 
Reixac a principi de desembre amb 
l’objectiu de seguir reforçant els 
vincles existents entre el municipi i 
El Salvador, que duen a terme pro-
jectes comuns en matèria de coope-
ració al desenvolupament. 
L’Ajuntament participa, junta-
ment amb altres poblacions bar-
celonines com Gavà o Viladecans, 
en el projecte de desenvolupament 

econòmic que el Fons Català 
de Cooperació impulsa a la re-
gió del nord de Morazán, entre 
Hondures i El Salvador. 
Després de la recepció ofi cial, a 
càrrec de l’alcalde, César Arri-
zabalaga (PSC), i representants  
del govern local, la delegació va 
visitar diferents espais com l’Eco-
parc, el complex Montcada Aqua, 
la Casa de les Aigües i el Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina, 
acompanyats del regidor de Coo-
peració, Carles Guijarro (PSC). 

L’alcalde, a la dreta, va rebre la delegació d’El Salvador al seu despatx | PILAR ABIÁN

COOPERACIÓ

Laura Grau | Montcada
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en 2 minuts...

> Premi a l’AMPA del CEIP El Turó
L’AMPA del CEIP El Turó ha 
rebut el segon premi del setè 
Concurs d’experiències educa-
tives que organitza la Confede-
ració Espanyola d’Associacions 
de Pares i Mares de Alumnes 
pel projecte “Un conte, una 
caminada, un joc” que va dur 
a terme el curs passat destinat 
a cohesionar l’alumnat i a pro-
moure la història local. Pepita Matllo i Lorena Lerna van rebre el premi 
en nom de l’AMPA –a la imatge– en un acte fet a Madrid i presidit per la 
ministra d’Educació, Mercedes Cabrera | PA

>La FAVMiR, en contra del Consell Territorial

> Colònies de l’Esplai SESA
L’Esplai Sesa organitza unes colònies de Setmana Santa obertes a tots els 
nens del municipi que estiguin interessats. La sortida es farà del 15 al 19 
de març i les preinscripcions es poden realitzar cada dissabte, de 17 a 
19h, a l’Església de Santa Engràcia, fi ns al dia 26 de gener | PA

El Casal de la Gent Gran de 
Montcada i Reixac va recollir el 
14 de desembre prop de 500 eu-
ros per destinar-los a la Marató de 
TV3, que es dedicava a les mala-
ties càrdiovasculars. Els diners es 
van recaptar d’una subhasta i una 
xocolatada solidària. A més, el doc-
tor Òscar Manzano va oferir una 
conferència sobre les dolències del 
cor. Fins a fi nal de mes, el Casal 
recollirà fons per a la Marató.
Una quinzena d’atletes de la Jo-
ventut Atlètica Montcada (JAM) 
va participar el 15 de desembre a 
Barcelona en una cursa solidària. 
Cada corredor col·laborava amb 
l’aportació de 6 euros. D’altra ban-
da, al concert-vermut del soci de 
l’Abi, el 16 de desembre, es van 
recollir fons per a la Marató. 
I els cinemes El Punt, a Mas Ram-
pinyo, mantindran fi ns al dia 31 
una guardiola a cadascuna de les 
set sales del complex per recollir 
donacions. Part de la recaptació 
dels dies 14 i 15 –300 euros, en to-
tal– es va dedicar a la causa. 

Entitats locals i els cinemes El Punt 
col·laboren amb la Marató de TV3
El Casal de Montcada i Reixac, la JAM i l’Abi han fet actes per recaptar fons per als malalts del cor

SOLIDARITAT

Silvia Díaz | Montcada Nova

Els usuaris del Casal de la Gent Gran de Montcada i Reixac van fer una subhasta solidària  | SILVIA DÍAZ

AMPA CEIP EL TURÓ

cooperació amb el Marroc

Material terapèutic per a discapacitats de Tetuan

L’assemblea de Creu Roja de 
Ripollet, Cerdanyola i Montcada 
i l’entitat Taarof Bi Salam van en-
viar fa uns dies un carregament 
de material per a discapacitats 
a la localitat marroquina de Te-
tuan. Les dues organitzacions 
participen en un projecte solidari 
que pretén proporcionar a per-

sones d’aquesta zona del Marroc 
–la majoria amb poc recursos– 
millores en la seva qualitat de 
vida. S’hi han enviat 38 cadires 
de rodes, un caminador de po-
tes fi xes i altres tres amb rodes, 
dos caminadors amb seient i 63 
crosses. La contrapart al Marroc 
és l’entitat Hanan | SD

Un dels òrgans que ja s’ha començat a desenvolupar amb el nou Regla-
ment de Participació Ciutadana, el Consell Territorial, no compta amb el 
suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac. La 
FAVMiR ha adreçat a l’Ajuntament una instància en què manifesta que 
les entitats veïnals no necessiten un nou fòrum de debat. “Cada AV –diu 
l’escrit– coneix prou el seu entorn i la manera de resoldre els seus proble-
mes amb les actuacions i treballs oportuns”. En resposta a la instància, 
l’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), ha confi rmat que els Consells es conti-
nuaran creant. “Aquests organismes són consultius i no només donen veu 
a les entitats sinó també a veïns a títol individual”, ha dit l’edil. Actualment 
ja està en procés de creació el Consell Municipal del Centre amb la participa-
ció de membres d’entitats de Montcada Centre, Montcada Vella, la Ribera, 
Vallençana-Reixac i la urbanització del Bosc d’en Vilaró | PA



18 2a quinzena | Desembre 2007Publicitat



192a quinzena | Desembre 2007

>Agenda
21 l divendres
Cagatió. Per als nens i nenes. Hora: 
18h. Lloc: plaça del Bosc. Organitza: 
Comissió de Festa Major.

Festa de Nadal. Jocs, regals i tallers. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

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.

Exposició. De pintura del montcadenc 
Josep M.Pons i de fotografi a de Paco 
Rubio sobre la Capadòcia (Turquia). 
Lloc: Casal Gent Gran Casa de la Mina. 
Fins al 10 de gener.

22 l dissabte
Cagatió. A càrrec de l’Esplai SESA. Hora: 
De les 11h a les 14h i de les 17h a les 
21h. Lloc: plaça de l’Església. Organitza: 
MCC.

Cagatió. A càrrec de l’AV de Can Cuiàs. 
Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs. 

Visita. Del Pare Noël i tallers de Nadal. 
Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 
Organitza: Pocapoc.com.

Teatre. Els Pastorets. Hora: 18h. Lloc: 
Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: 
Grup de teatre del Gran Casino.

Teatre. Representació del musical An-
nie. Hora: 22h. Lloc: Teatre de La Salle. 
Organitza: Grup de Teatre de La Salle. 
Preu: 5 euros.

23 l diumenge
Visita. Del Pare Noël i xocolatada. Hora: 
10h. Lloc: Font Pudenta. Organitza: AV 
de Font Pudenta i Muntanyeta.

Festa de Nadal. Amb concursos i la visi-
ta del Pare Noël. Hora: 10h. Lloc: Gran 
Casino de Terra Nostra. Organitza: Asso-
ciació d’Equatorians Residents a Mont-
cada (Aserm). 

Concert. Del grup de gospel Hossana 
Choir. Hora: 12h. Lloc: la Unió. 

25 l dimarts
Concert de Nadal. Amb el grup de jazz  
Toma4, del Taller de Músics. Hora: 22h. 
Lloc: Abi (Colon, 5). Preu: 14 euros so-
cis i 18, la resta.

28 l divendres
Contes de Nadal. A càrrec de Noelia 
KrisisKolor. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.     

29 l dissabte
Cinema. La torre de Suso, de Tom Fer-
nández. Hora: 19h i 22h. Lloc: Auditori.

Teatre. Del grup de Pastorets de La 
Unió. Hora: 17.30h. Lloc: La Unió.

Festa. De cap d’Any, amb música, ball 
i aperitiu. Hora: 22h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs. Preu: 2,50 euros.

30 l diumenge
Concert. Solidari d’Any Nou, amb 
l’orquestra Polifònica de Puig-reig. 
Hora: 18.30h. Lloc: Església de Santa 
Engràcia.

31 l dilluns
Festes de Cap d’Any. A la Unió. Hora: 
23h (Reserves a la Secretaria, de 16 a 
10h). Preu: 28 euros socis i 35, la resta. 
A l’Abi. Hora: 00.30h (Reserves al te-
lèfon 935 640 006). Preu: 20 euros so-
cis i 24, la resta (inclou orquestra, cava 
i torrons). Al Gimnàs Municipal. Hora: 
1h. Organitza: Regidoria d’Infància i Jo-
ventut.

2 l dimecres
Concert. Del grup a capella Ocumé. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori. Preu: 6 
euros.

3 l dijous
Visita. Del Carter Reial. Hora: De 17h a 
20h. Lloc: Plaça de l’Església. 

4 l divendres
Taller de Reis. Visita del Patge Reial amb 
xocolatada. Hora: 17h. Lloc: La Unió.

Visita. Del Patge Reial. Hora: 18h. Lloc: 
plaça del Bosc. Organitza: Comissió de 
Festa Major de Can Sant Joan.

5 l dissabte
Cavalcada. De Reis 2008. Hora: 17h. 
Punt de sortida: Terra Nostra (veure pà-
gina 18)

Visita. Dels Patges Reials. Hora: 18h. 
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: 
AV Can Cuiàs. 

10 l dijous
Inauguració. Mostra de maquetes de 
Miquel Capella. Lloc: Casa de la Vila. 
Hora: 19:30h.

12 l dissabte
Concert. Del grup montcadenc Unoma. 
Hora: 22h. Lloc: Abi. Preu: 5 euros socis 
i 7, la resta.

16 l dimecres
Reunió. De la Comissió de Necessitats 
Educatives Especials. Hora: 19h. Lloc: 
CEIP Reixac.

17 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintura 
d’Anna Valls. Hora: 19.30h. Lloc: Au-
ditori.  

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

Concert Solidari d’Any Nou 
amb l’Orquestra Polifònica de Puig-reig

30 de desembre, a les 
18.30h, a l’Església de 
Santa Engràcia

CONCERT

‘AIRE’ D’OCUMÉ  
2 de gener, a les 20h
Preu: 6 euros

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

21 22 23

28 29 3025 26 2724

41 2 331

Rivas Duran Duran

J.Relat Rivas RivasGuix E.Relat V.NietoPardo

DuranV.Nieto J.Relat RivasJ.Vila

Farmàciesdesembre/gener

CINEMA

 LA TORRE DE SUSO 
de Tom Fernández 

29 de desembre (19 i 22h) 
Preu: 4 euros

29 30
J.Vila J.Vila

5 6

118 9 107
Guix E.Relat V.Nieto J.Relat Rivas J.Vila

12
J.Vila

13

J.Vila

14
J.Vila

16
J.Vila

18
J.Vila

15
J.Vila

17

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
Amb les obres de 17 artistes 
locals i el Taller Manetes, 
fi ns al 5 de gener

SALA PRINCIPAL

Preus 
Venda anticipada: 9 euros
Jubilats: 6 euros
A taquilla: 12 euros

www.montcada.cat
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>La bústia del lector >Editorial
Fem balanç
En la darrera edició del 2007 
és el moment de fer balanç del 
que ha estat l’exercici, un any 
marcat per importants esde-
veniments, com ara les elec-
cions municipals o l’acord pel 
soterrament total de la línia de 
Portbou. Aquestes notícies han 
estat portada a La Veu i tenen 
una repercussió que va més 
enllà de la mera anècdota. 
En el cas dels comicis locals, 
la ciutadania va tenir al maig 
l’oportunitat d’expressar a les 
urnes la seva aposta de govern 
per als propers quatre anys. La 
pèrdua de la majoria absoluta 
del PSC i el pacte amb CiU, dei-
xant fora del poder ICV-EUiA, 
ha propiciat un nou equilibri de 
forces, en què l’oposició té més 
presència. Per part del govern 
també hi hagut el compromís 
de recuperar la confi ança de 
la ciutadania mitjantçant la po-
tenciació de nous mecanismes 
de participació. Ha començat, 
per tant, un nou mandat amb 
nous reptes.
Pel que fa a la transformació 
de la ciutat, el 2007 serà un 
any clau en el calendari histò-
ric. S’ha iniciat el soterrament 
de la C-17 que acabarà amb 
la barrera que avui trenca 
Mas Rampinyo i també amb 
els embussos de trànsit dia-
ris que hi ha en aquesta via. 
El mateix objectiu es pretén 
al centre. Aviat començaran 
les obres de la Línia d’Alta 
Velocitat, però ho faran amb 
el compromís del govern cen-
tral de soterrar també la línia 
de Rodalies. El brindis que 
van fer les autoritats per ce-
lebrar aquest acord el recu-
perem ara per brindar pel nou 
any amb els nostres lectors, 
agraint-los la seva confi ança i 
el seu suport incondicional.

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

el click laveu@montcada.org > Fil directe amb l’Ajuntament
He leído en La Veu que el Plan de Actuación Municipal que han acorda-
do los dos grups del gobierno incluye 250 proyectos. ¿Alguno de ellos 
soluciona el problema de la falta de aparcamiento en Can Sant Joan? 
José Luis Márquez | Can Sant Joan

Una de les prioritats d’aquest mandat, i que es detalla al Pla d’Actuació 
Municipal, és la resolució dels greus problemes d’aparcament a de-
terminades zones de la ciutat. Tenim intenció de tirar endavant un 
ambiciós pla d’aparcaments que respongui al màxim a les necessi-
tats de Can Sant Joan (carrer Bifurcació), Carrerada i Pla d’en Coll 
(sota l’autopista), Montcada Centre (plaça Lluís Companys i carrers 
adjacents) i Can Cuiàs | Jordi Climent (PSC), president de l’Àrea de 
Política Territorial

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

El proper número, el 18 de gener

el click

Infraccions al carrer Verdi de Mas Rampinyo 

Us envio una foto dels voltants del nou centre 
comercial El Punt. Es veu clarament que el car-
rer Enric Granados és d’un sol sentit (de Verdi 
cap a Pau Casals), però de 13 cotxes aparcats 
11 estan en sentit contrari, els que indico a la 
foto. També envio una altra imatge del carrer 
Verdi en què es veu la zona de càrrega i des-
càrrega buida i els camions aparcats fora de la 
zona corresponent. No sé si la Policia Local no 
passa per la zona o bé fa la vista grossa. Supo-
so que això se solucionarà –com sempre pas-
sa– quan hi hagi algun accident. Espero que hi 
posin remei aviat. 
JOSEP R. |  MAS RAMPINYO

laveu@montcada.org

Ruidos nocturnos
He leído en La Veu que el Ayunta-
miento ha iniciado una campaña 
para dar a conocer la nueva Orde-
nanza de convivencia ciudadana de 
Montcada y, entre los aspectos que 
más destaca, está el de proteger el 
horario de descanso nocturno, de 
21 a 8h. Pues bien, no sé quién es 
el encargado de hacer cumplir esta 
ordenanza pero le agradecería que 
por la noche, a las 4h, se diera unas 
vueltas por la zona de la calle Clo-
sas y el trozo de la de Domingo Fins 
que va desde Closas a San Jaime 
¿Por qué? Porque cada día a varios 
vecinos de esta zona nos despiertan 
a esa hora. Y eso las noches que hay 
suerte, porque algunas veces es a 
las 2 de la madrugada e incluso a 
las 0h. El motivo es que este verano 
un vecino decidió instalar un galli-
nero y, por si no tuviera bastante con 
uno, puso dos gallos. Estos animales 
empiezan a cantar normalmente a 
las 4 de la madrugada y, dependien-
do de la noche, cantan, se callan y 
vuelven a empezar y así intermiten-
temente. Llevamos así muchos me-
ses y para la gente que trabaja, esto 
es inaguantable. Ahora es invierno y, 
como está todo cerrado, molesta un 
poco menos, pero el verano ha sido 
insoportable. Cada noche pastillas, 
tapones, infusiones... Sé que un 
vecino ha intentado ponerse en con-
tacto con los dueños y pedirles que 
por favor meta a los gallos en casa 
por la noche o los tape o lo que sea, 
pero no ha servido de nada. Cada 
noche: ¡Quiquiriquíííííííííí! 
¿Está permitido tener animales de 
granja dentro de un núcleo urbano? 
Si a un conocido lo denunciaron 
porque el perro ladraba de noche he 
de entender que si un gallo moles-
ta igual ¿no? ¿Hay que denunciar al 
vecino para que alguien haga algo o el 
Ayuntamiento se encarga de controlar 

que se cumpla la ordenanza? ¿Hay que 
ir a la Policía Local o a los Mossos? La 
verdad es que no sé qué hay que hacer 
para solucionar esto.

S. L.
Montcada 

Club Aismalibar
Recentment s’ha inaugurat el complex 
lúdic-comercial “El Punt”, aixecat en 
el lloc que abans ocupava el “Club” 
de l’empresa Aismalibar. Aquest va ser 
un lloc d’esbarjo conegut per tothom. 
Un espai destinat a serveis i lleure pels 
treballadors de la empresa –però en 
moltes ocasions obert a tothom–, que 
el seu propietari Walter Leo Ankli va 
construir entre fi nals dels 40 i princi-
pis dels 50. Disposava de piscina, bi-
blioteca, frontó, pista de tennis, econo-
mat, menjadors pels treballadors, zona 
de pícnic, jardins, dispensari i algunes 
cases.  
Durant els anys 50 Aismalibar tenia un 
equip de bàsquet a la màxima catego-
ria nacional i el dia de  Sant Jaume, les 
revetlles que s’hi celebraven compta-
ven amb la presencia de grans fi gures 
de la cançó. Per altra  banda, un dia a 
l’any es feia una festa per als fi lls petits 
dels treballadors i per Reis tenien re-
gals. El Comitè de empresa organitzava 
excursions, concursos de dibuix, cam-
pionats de ping-pong, de futbol sala, 
de dòmino, de petànca i de tennis. El 
club es va mantenir fi ns a mitjans dels 
anys 90. Però, poc a poc, es van anar 
tancant l’economat, els menjadors, 
la piscina... fi ns que fi nalment es va 
abandonar qualsevol activitat. No obs-
tant, hom pensa que el fundador mai 
hagués deixat de mantenir-lo.
Els temps han canviat i ara les instal-
lacions s’han convertit en un espai dife-
rent, al marge ja de l’empresa. Tot i el 
canvi que ha experimentat, encara prou 
que han deixat alguns pins que tenen 
mes 50 anys. Trobo a faltar, però, alguna 
evidència del que allò va ser, un record 

pel seu fundador, un agraïment per 
aquell imperi que va forjar juntament 
amb l’esforç de tots els treballadors 
que han passat durant 73 anys d’exis-
tència d’Aismalibar, que va arribar a 
tenir mes de 1.600 treballadors. Hi 
ha detalls que costen poc i tenen 
molt valor. Un valor sentimental per 
a milers de persones de Montcada i 
per a molts pobles dels voltants que 
van gaudir del “Club”.     

Josep Capella i Torrents
Montcada

Sentiment per tot plegat
L’any 1999 vàrem fer una exposició 
a l’Auditori Municipal que es va dir 
“Mar endins”; hi havia exposada una 
barca de veritat, molt vella, que ens 
van donar uns mariners de Badalona 
amb l’única condició que la trans-
portéssim nosaltres i que en féssim 
després el que volguéssim. Parlant 
amb Cultura, vam quedar que, ja que 
la teníem, la Brigada Municipal la po-
dria portar als magatzems a l’espera 
de posar-la a algun lloc (a la llera del 
riu Besòs quan s’arrangés, en algun 
jardí o rotonda, a prop del riu...). Van 
passant els anys i de la barca, res de 
res; el Magatzem municipal ja es va 
traslladar fa un temps i no sabem si la 
barca va baixar tota sola pel Besòs o 
bé va ajudar a algú a escalfar-se! 
Potser no tingui massa importància 
però no seria la primera ni la segona 
vegada que elements que, si més no 
tenen un valor, diguem-ne cultural o 
de detall, desapareixen: vidrieres mo-
dernistes que hi havia al local que es 
va adequar per l’Auditori Municipal i 
que es van desmuntar per “preservar-
les”; la pedra amb el poema de Salva-
dor Espriu a la plaça del mateix nom 
i que s’ha substituït per una placa de 
llautó, la barca... A banda d’aquests 
elements, hi ha coses molt més im-
portants: o algú s’ha fi xat com va 
caient cada dia Vista Rica o la Torre 

Joana? I ningú fa res per aturar-ho... 
Moltes promeses electorals però, res 
de res. Nosaltres tenim sentiment 
de poble.

Xesca Viñals
Montcada

Queja
Mi queja va dirigida a las autoridades 
de Montcada, para que no tengamos 
barrios marginados. La calle Leonor y la 
avenida de la Unidad, al no tener semá-
foros, son vías peligrosas a la hora de 
cruzarlas. También están en muy malas 
condiciones los pipi-can de los perros 
que, muchas veces, son más inteligen-
tes que las personas. Les falta mucha 
limpieza para que los animales no cojan 
pulgas ni garrapatas. También entre las 
hierbas hay muchas ortigas que son 
contagiosas para la salud.

Antonia Ciruela
Montcada

Tiempo de poda
De la misma manera que periódica-
mente las personas nos cortamos el 
pelo y las uñas, para los árboles tam-
bién es saludable la poda. Sería muy 
bueno coronar los existentes en las 
calles Ferrer i Guàrdia (pisos), Santa 
Fe y Baix de Sant Pere, ganaríamos 
visibilidad, claridad, limpieza y segu-
ridad. Como también podar los de la 
plaza Francesc Macià, ya que en algu-
nos sitios tocas las ramas con la cabe-
za y es mejor cortar a que se rompan. 
Aprovecho para felicitar a los que han 
hecho posible la limpieza del torrente 
de Mas Duran… quedan otros.

Pere Herrero
Mas Rampinyo

Fe d’errates
Les primeres jornades de Ciutat i Educació es 
faran el 6 i 7 de febrer i no al desembre com 
es va dir erròniament a l’agenda del número an-
terior. També va haver un error en la publicació 
de les fotos que acompanyaven a la secció Viu 
l’esport les notícies del preinfantil B de bàs-
quet i en la del futbol sala, ja que no es cor-
responien amb les categories esmentades.
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>Portaveus municipals
Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Jordi Climent
Portaveu del PSC

Presentem els millors pressupostos possibles
Aquest mes de desembre hem aprovat els pres-
supostos municipals per al 2008. Sobre ells, 
nosaltres direm –perquè així ho creiem i amb 
aquesta fi nalitat els hem treballat– que són els 
millors pressupostos possibles, i l’oposició –per-
què sembla que això és el que els toca dir, inde-
pendentment de la quantitat fi nal i de les seves fi -
nalitats– que no són els pressupostos adequats.
Sens dubte, el Partit dels Socialistes de Catalunya, 
que encapçalem aquest Govern municipal, tenim 
la intenció, amb aquests pressupostos, de fer de 
la nostra una ciutat més sostenible, més agra-

dable, més integradora i més participativa. En 
aquest darrer sentit, ja fa temps que ens hi hem 
posat i ho hem dut a la pràctica de forma ostento-
sa escassament una setmana abans de la sortida 
al carrer d’aquest número de La Veu.
Hem realitzat la primera audiència pública. Una 
sessió on els montcadencs i montcadenques que 
han volgut han rebut de primera mà informació 
sobre els pressupostos i les ordenances fi scals 
per al 2008 i sobre el Pla d’Actuació Municipal 
per al present mandat.
Tothom ha pogut dir la seva, aportar noves visions 

i realitzar qualsevol tipus de proposta. Sí que és 
cert que ens va fallar una mica la participació. 
Només hi van assistir una trentena de persones, 
però va ser, com a mínim per a nosaltres, molt 
educador, entre d’altres qüestions perquè ajuda 
a tocar de peus a terra i comprovar que, en oca-
sions, hi ha neguits de la ciutadania que necessi-
tem que ens siguin comunicats directament. Des 
del Govern ens comprometem a estudiar-los tots 
i dur a terme aquells que siguin viables.
Mentrestant, permetin-nos que els desitgem unes 
bones festes i una encisadora entrada d’any.

Pressupost poc realista i incomplet
El pressupost que ens presenta el govern mu-
nicipal el cataloguem de poc realista perquè 
està basat en el pressupost del 2007 i no en 
les despeses reals que portem fi ns ara. De tal 
forma, que el pressupost del 2008 és inferior 
a les despeses reals del 2007. I, a mès, està 
incomplet quant a continguts. Falta incorporar 
despeses que avui ja sabem que tindrem, però 
no es contemplen o es fa amb un import molt 
baix. Així, no hem trobat per al 2008 cap partida 
de despeses referent al Centre Cívic Kursal o a 
la nova Biblioteca, per exemple. Estem davant 

d’un pressupost amb un important increment 
en la recaptació d’impostos, amb una disminu-
ció de les inversions d’un 23% i un increment 
de l’endeutament que el col·loca al voltant dels 
18 milions d’euros (3.000 milions de les anti-
gues pessetes). De seguir per aquest camí aca-
barem endeutant-nos per cobrir les despeses.
Un pressupost que anuncia un increment en 
despeses corrents de l’11% quan, en realitat, 
serà inferior al real del 2007 en un 3,5%. Per 
àrees, la mes perjudicada es Social que baixa 
un 6,4% i així per departaments, el de la Dona 

-35%, el d’Integració -32%, el de Salut -20%, 
el d’Educació -1%, el de Cultura un 5% i el de 
Serveis Socials un 5,5%.
Tampoc trobem ni concreció, ni calendari de les 
inversions previstes. El PAM presenta mes de 250 
acciones a realitzar, però ens falta saber quan es 
faran i amb quines prioritats. De moment no las 
hem vist en el pressupost i els veïns pregunten: 
què es farà al meu barri? o quins carrers arrenja-
ran? Per tot això, votarem a favor de les inversions, 
malgrat no estar d’acord amb les prioritats, però 
en contra de la resta del pressupost.

Preocupació econòmica
Les perspectives econòmiques per l’any vinent 
són francament preocupants: la infl ació s’ha dis-
parat i la constant pujada dels tipus d’interés i 
per tant de les hipoteques obliga a ser prudents 
i a tenir molta cura ja que l’any 2.008 serà difícil 
per moltes famílies arribar a fi nal de mes. Mentre 
això passa, el govern de la nostra ciutat no prèn 
mesures de prevenció i presenta uns pressupos-
tos provisionals i molt poc ambiciosos en quant 
a les inversions. M’explicaré: encara no saben 
quants diners rebran en forma de subvencions 
de les diferents administracions: Diputació, àrea 

metropolitana, Generalitat, govern d’Espanya,... i 
no ho saben perquè han estat incapaços de ne-
gociar amb ells les partides pressupostàries. Però 
el que sí saben és que l’any 2.008 es comença-
rà a construir a la zona verda que ha estat tota 
la vida la cerveseria del carrer Montiu i, el que 
també saben, és que continuaran edifi cant a la 
zona 21 de Terra Nostra d’una forma absoluta-
ment desbocada i en contra de la voluntat dels 
veïns afectats majoritàriament amb greus agravis 
comparatius entre ells. I el que també saben és 
que les despeses que tindrà l’Ajuntament s’incre-

mentaran més d’un 11% mentre que les inver-
sions reals disminuiran un 24%. Tot això sí que 
ho saben encara que ho intentin amagar. Aquest 
any que està a punt d’acabar s’ha caracteritzat 
per moltes promeses dels partits que governen 
la ciutat i, que ara veiem que ja estan incomplint. 
És per això que vull mostrar la meva preocupació 
davant aquesta situació on els problemes reals 
dels veïns continuaran un any més sense solu-
ció. Des del Partit Popular de Montcada i Reixac, 
desitgem molt bones festes de Nadal i feliç any 
2.008 a tothom!

Un govern que fa volar coloms
El Pla d’Actuació Municipal, tal i com defi neix el 
mateix document, és el full de ruta per al mandat 
2007-2011; és l’expressió dels compromisos als 
quals ha arribat el govern municipal i que posa en 
mans de la ciutadania per tal que pugui avaluar 
i fer seguiment de l’acció de govern. Més de 200 
propostes que, segons diuen, pensen portar a 
terme en els propers 4 anys i que que suposaran 
una inversió de més de 200 milions d’euros, 
amb un compromís de nova inversió concretada 
entre 40 i 60 milions d’euros anuals (pàg 16 del 
PAM). Tot plegat es tradueix en fer volar coloms. 

Un govern no es pot permetre  fer només un 
recull de bones intencions que mostri una bona 
voluntat de voler quedar bé amb tothom. Té 
l’obligació de ser seriós, rigorós i coherent entre 
el disseny de les propostes i la pràctica de les 
seves actuacions. Ha d’establir un ordre de 
prioritats. No es pot vendre, per exemple,  una 
política de suport a la dona, i destinar la partida 
pressupostària que l’avalava a pagar 
viatges per a la gent gran.
Aquest govern ja patina només començar amb 
els primers pressupostos del mandat. Proposa un 

plec d’inversions que pugen aproximadament a 
4.700.000 euros, dels quals l’Ajuntament preveu 
que la meitat siguin subvencionats per altres 
institucions i la resta, uns 2.400.000  euros, 
els fi nanciï el Consistori mitjançant un préstec 
(tornem a començar bé). 
La capacitat pròpia que té l’Ajuntament, malgrat 
les opulències de romanent que es vénen des 
de la presidència de l’Àrea Econòmica, cada 
vegada és més magre. Que el 2008 porti salut 
a tothom i salut mediambiental a Montcada. 
Bones Festes.

Eva García
Portaveu del PPC

Josep M. González
Portaveu d’ICV-EUiA

Marta Aguilar
Portaveu d’Esquerra

La nostra prioritat és donar un bon servei
Molta gent coincideix, quan en parles pel car-
rer, que l’aportació que està fent Convergència 
i Unió al govern municipal és decisiva, sobretot 
en aquest darrer any en que, després d’un gran 
resultat a les eleccions municipals, la prioritat  
ha estat consolidar a l’Ajuntament una estabilitat 
política i també econòmica necessària pels pro-
jectes de futur de Montcada.
S’ha fet i s’està fent molt bona feina. Hem situat 
la ciutat en una bona posició en camps com el 
de la cultura. Aviat tindrem tres teatres-auditori, 
el del Aqua amb 500 butaques i amb una nova 

biblioteca, que serà referent a la comarca; un al-
tre auditori a Can Sant Joan, en l’antic cinema 
Kursaal, amb 300 places, i l’actual Auditori de la 
plaça de l’Església amb 180 places.
També en serveis socials, una vegada assumida 
la Regidoria, aplicarem la Llei de la Dependència 
per donar cobertura social a moltes persones del 
nostre municipi que en tenen necessitat.     
Així mateix, en matèria de comerç i promoció 
econòmica implementarem noves tècniques 
imaginatives en moments de debilitat econòmica 
per afrontar junts el difícil repte de futur.

Els quatre regidors de CiU estem al vostre servei, 
perquè entenem la política local com un acte de 
servei als ciutadans i ciutadanes de Montcada i 
Reixac.
Només em resta, en nom del grup municipal de 
CiU, desitjar-vos un feliç 2008.

Joan Maresma
Portaveu de CiU
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>Cultura La Unió  fa noves 
reformes a la seva 
seu social. PÀG. 29

Santiago Casero, 
fi nalista d‘El Basar’ 
de novembre. PÀG.  28

El Concert d’Any Nou tindrà lloc, 
per sisè any consecutiu, el 30 de 
desembre –a l’Església de Santa 
Engràcia, a les 18.30h- i anirà a 
càrrec de la Polifònica de  Puig-reig. 
Aquest acte té una fi nalitat benèfi -
ca i el total dels diners recaptats es 
destinaran a Càritas de Montcada 
i Reixac. Les entrades anticipades 
estan a la venta a l’Auditori Munici-
pal al preu de 9 euros. A taquilla el 
mateix dia costen 12 euros i la mei-
ta per als jubilats | LR

L’Orquestra Polifònica de Puig-reig actuarà a l’Església  

A les portes del Nadal, Montcada 
ja viu des de fa dies l’ambient 
nadalenc, que va arrencar ofi -
cialment el 30 de novembre amb 
l’encesa de la il·luminació dels 
carrers. Els dies 15 i 16 la plaça 
de l’Església va acollir la Fira de 
Nadal i l’Auditori va programar 
l’obra Contes de Nadal. El calen-
dari d’aquí al 5 de gener és ple de 
propostes dedicades especialment 
als més menuts.
A Can Sant Joan (plaça Bosc, 
18h) i la Ribera (Centre Cívic, 
18h) hi haurà un Cagatió el 21 
de desembre. El 22, durant tot 
el dia, la plaça de l’Església serà 
l’escenari del Cagatió de l’MCC, 
a càrrec de l’esplai SESA. I el 
maetix dia, els nens de Can Cui-
às podran fer cagar el tió de l’AV 
al Centre Cívic a les 12h.

Santa Claus. Les visites del Pare 
Noël començaran el 22 de de-
sembre al Centre Cívic l’Alzina 
de Terra Nostra (18.30h); el 23,  
visitarà Font Pudenta, convidat 
per l’AV (11h), i el Gran Casino 
de Terra Nostra (10h), on l’Asso-
ciació d’Equatorians Residents a 
Montcada farà una festa. El 22, a 
les 18h, el grup infantil de teatre 
del Gran Casino de Terra Nostra 
representarà Els Pastorets, clàssic 
nadalenc que també escenifi carà 
el Grup de Pastorets de la Unió 
el 29, a les 17.30h a la seva seu. 
També destaca la sessió de contes 

que Noelia KrisisKolor explicarà 
al Centre Cívic Can Cuiàs el 28 
de desembre, a les 18h.
L’oferta musical inclou un con-
cert de gospel a la Unió (el 23, a 
les 12h); un de jazz a l’Abi (el 25, 
a les 22h) i el Concert Solidari 
d’Any Nou (veure requadre). De 
festes de Cap d’Any, hi ha la de la 
Regidoria d’Infància i Joventut –
al gimnàs municipal a partir de la 
1h–, la de la Unió i  la de l’Abi. 
El 3 de gener els patges reials re-
colliran cartes a la plaça de l’Es-
glésia (de 17 a 20h); el 4, a la pla-
ça Bosc (18h) i a la Unió (19h); 
i el 5, al Centre Cívic Can Cuiàs. 
La Cavalcada sortirà el 5 de Ter-
ra Nostra (17h) i després de re-
còrrer la Ribera, Can Sant Joan i 
el centre, fi nalitzarà a la Rasa de 
Mas Rampinyo sobre les 21h.

FESTES DE NADAL I REIS

Una de les cites destacades és la del 5 de gener amb la Cavalcada dels Reis d’Orient pels carrers del municipi

Una imatge de la Cavalcada dels Reis d’Orient de l’any passat | ARXIU/AFOTMIR

L’Ajuntament i les entitats organitzen 
un ampli programa per a les festes

El grup Ocumé 
actuarà el 2 
de gener a 
l’Auditori amb 
el treball ‘Aire’

El grup a capella Ocumé inaugu-
rarà el calendari de concerts de 
l’Auditori del 2008 amb una ac-
tuació el proper 2 de gener (20h). 
El concert servirà per acomia-
dar la gira del seu darrer treball 
Aire, que va publicar al 2006, 
i presentar la nova imatge del 
grup. Format l’any 1994, Ocu-
mé és la conjunció de set veus 
–M. Josep Obis,  Robert Gar-
gallo,  Francesca Patiño, Xavier 
Munuera, Mònica Díaz, Daniel 
Munuera i Alicia Rodríguez– que 
construeixen ritmes i harmonies, 
tot creant un espectacle ple de 
música i gotes d’humor. El grup 
no utilitza instruments musicals, 
sinó únicament els sons produïts 
per les seves pròpies veus. 

Diversitat. El repertori inclou 
versions de clàssics del pop-rock, 
gospel, jazz i música llatina. La 
diversitat d’estils i arranjaments 
propis que presenten, fan dels 
seus concerts un espectacle obert 
a tota mena de públic. 

Laura Grau | Redacció

Una foto divertida de promoció | OCUMÉ

Laura Grau | Redacció

Els components de la Polifònica de Puig-reig, en una foto de promoció | OPPR

Concert Solidari d’Any Nou
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M.Viñas, amb una anciana al Nepal | MV

MERCAT D’ART

Disset artistes locals posen 
a la venda obres d’art a bon preu
La mostra també inclou manualitats del Taller Manetes de l’Escola Bon Dia de Càritas

Fins al 5 de gener la sala d’ex-
posicions de la Casa de la Vila 
esdevé una galeria d’art on es 
poden comprar a preu assequi-
ble obres de pintura, fotografi a, 
escultura, ceràmica i altres arts 
d’artistes montcadencs. La ma-
jor part de les peces són de pin-
tura, amb la presència de Rosa 
Freixas, Jordi Salat, Remedios 
Medina, Susana Aranda, Maria 
Carmona, Nélida Irene Balaguer, 
Clara Cardona, Delia Cabanzón, 
Sandra Zamorano, Josep M.Pons 
i Francisca Estrada.

Estructura. Al Mercat d’Art tam-
bé es poden comprar peces de 
ceràmica de Carme Vilà; es-
cultures de Francisco Sánchez 
i Camila Eva Ameijeras; foto-

grafi es de Carlos López, Cris-
tina Gutiérrez i David Garcia i 
artesanies del Taller Manetes, 
de l’Escola Bon Dia. Durant la 
inauguració, feta el 13 de de-

sembre, la regidora de Cultura, 
Amèlia Morral (CiU), va elogi-
ar la qualitat de les obres i va 
animar el públic “a regalar art 
per Nadal”.

Batlle proposa un nou 
concepte d’exposició

Ni parlaments ni protocols. La 
inauguració de Joan-Marc Batlle, 
el 12 de desembre a l’Auditori, 
va trencar esquemes i es va cen-
trar en la implicació del públic en 
el procés de creació artística. El 
pintor i alguns amics van prota-
gonitzar una performance sobre 
l’acte de crear en què podia parti-
cipar el  públic, trepitjant amb els 
peus les restes de fer punta a di-
versos llapissos damunt d’un pa-
per, creant efectes sorprenents. 

Rastres. Les cretes, el llapis i el 
carbó són les principals eines de 
treball d’aquest artista barceloní 
de 36 anys, que utilitza la fi gu-
ra humana com a punt de par-
tida de les seves obres. Al fi nal 

del procés pictòric resulta difícil 
identifi car el cos humà del qual 
sols en queden rastres, element 
que Batlle vol destacar “com a 
símbol de la fragilitat de la 
memòria”.
L’altre aspecte poc convencional 
és la distribució de la trentena 
d’obres que integren l’exposició, 
algunes de les quals estan penja-
des arran de terra i d’altres molt 
amunt, en un intent de crear 
l’efecte d’una instal·lació artís-
tica, “on quedi integrades les 
parets i les obres”, va explicar 
Batlle. El pintor fuig així de les 
exposicions més ortodoxes i in-
tenta provocar la curiositat de 
l’espectador que entra a la sala. 
La mostra es podrà visitar fi ns al 
5 de gener.

PINTURA

La inauguració va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Amèlia Morral (CiU) | PILAR ABIÁN

Joan-Marc Batlle posa davant d’una de les obres de l’exposició | LLUÍS MALDONADO

Obres i espai s’integren una singular instal·lació artística

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada

M.Viñas fusiona fotografi a i poesia
El fotògraf de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir), Miquel Viñas (Molins 
de Rei, 1953), ha publicat un 
llibre de fotografi a i poesia, con-
juntament amb els poetes Joan 
Asensi i Montserrat Altarriba. El 
volum, titulat Una imatge i dos 
poetes, conté una cinquantena 
de fotografi es en blanc i negre 
fetes a diferents països del món, 

sobretot de l’Àfrica. Cada imat-
ge va acompanyada d’un poema 
que refl exiona sobre la foto. 
El llibre, autoeditat per Viñas, 
l’ha prologat l’escriptora Isabel-
Clara Simó. Les fotografi es tam-
bé formen part d’una mostra iti-
nerant que es va inaugurar l’1 de 
desembre a Molins de Rei, mu-
nicipi on viu  l’autor, recentment 
premiat per la Confederació Es-
panyola de Fotografi a (CEF).

Laura Grau | Redacció
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NADAL EN 2 MINUTS

Montcada es prepara per 
viure de ple aquestes festes
Concerts i pessebres han animat els dies previs al Nadal, Cap d’Any i Reis
Ja és habitual que quan s’acosten les festes 
de Nadal, el Consistori i les entitats organitzin 
actes que escalfen l’ambient pre-nadalenc. 
Són cites clàssiques de la primera quinzena 
de desembre els concerts de la Coral Mare de 
Déu del Turó a l’Església de Santa Engràcia i 
el concert de gospel a la parròquia de Can 
Sant Joan, per exemple. Enguany la Fira de 
Santa Llúcia, que havia anat perdent el seu 
esperit inicial, s’ha recuperat amb una nova 
denominació, Fira de Nadal, amb l’objectiu 
que els visitants hi trobessin les parades típi-

ques d’objectes nadalencs. La primera edi-
ció, que es va fer els dies 15 i 16 a la plaça de 
l’Església, va tenir una acollida acceptable. El 
pessebrisme a Montcada viu un moment es-
pecial amb el 25è aniversari de l’Agrupació 
de Pessebristes, que exposa una magnífi ca 
col·lecció de diorames a l’Església de Santa 
Engràcia. També s’ha de felicitar al col·legi 
Sagrat Cor, que va sortir al carrer per escenifi -
car un esplèndid pessebre vivent. El calenda-
ri 2008 i la revista Quaderns de la Fundació 
completen el programa.

La Fira de Nadal va ambientar el carrer Major els dies 15 i 16 | FOTOS: S.ROMERO

CONCERTS DE NADAL

La Coral Mare de Déu del Turó canta al Nadal. L’Església de Santa 
Engràcia va ser l’escenari el 16 de desembre del concert de la Coral Mare de Déu del Turó i la 
Coral Nou Món, del Guinardó. El concert el van obrir els nens de l’Escolania de Montcada.

Gòspel pels Drets Humans. La comissió de Festa Major de Can Sant Joan va 
organitzar un concert amb Dani Alonso i la Coral de Gràcia el 13 de desembre a la parròquia 
del barri per commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans, que se celebra el 10.

Nadales al Casal de Gent Gran Casa de la Mina. La Coral del centre va 
inaugurar el pessebre el 12 de desembre amb una cantada de nadales. Durant l’acte es va 
retre homenatge a tres socis de l’entitat de 90 anys, Dolores Martín, Josep Pla i José Roca

Swings de Nadal, al 
Casino de Terra Nos-
tra. La cantant Raquel Xiberta i 
el seu quartet de Nadal van ac-
tuar el 15 de desembre a la sala 
Josep M.Prado del Gran Casino 
de Terra Nostra convidats per l’AV 
del barri. La banda va interpre-
tar algunes de les nadales més 
tradicionals, com la Santa Nit o 
El Rabadà, amb arranjaments 
de jazz i, fi ns i tot, de fl amenc. 
Raquel Xiberta Nadal Quartet és 
una formació que va néixer amb 
el propòsit de fer reviure les na-
dales més boniques a partir d’ar-
ranjaments molt personals. Al 
concert van assistir una trentena 
de persones.

Recital de l’Associació Giravolt a l’Auditori. Les diferents corals de l’enti-
tat van mostrar els seus avenços en un concert el passat 15 de desembre a l’Auditori.

Concert de guitarra per inaugurar les festes a Can Cuiàs. Els alum-
nes del curs de guitarra del Centre Cívic van inaugurar el pessebre el 19 de desembre.
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PESSEBRES

El Sagrat Cor organitza un pessebre vivent al carrer Major. Els 450  alumnes del col-
legi Sagrat Cor de Jesús van escenifi car un pessebre vivent al carrer Major i a la plaça de l’Església el 18 de desembre. 
La representació va ser breu, no va arribar a una hora, però el resultat va ser espectacular.

PUBLICACIONS FESTIVAL BENÈFIC

Imatges inèdites de Montcada 
al calendari 2008. L’arxiu Matllo-
Aguilar, cedit al Consistori al 2006 per la fa-
mília del fotògraf montcadenc Joan Aguilar, 
és la font de les fotografi es antigues del mu-
nicipi que integren el calendari 2008. L’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac s’ha 
encarregat de digitalitzar les imatges. L’Ajun-
tament n’ha editat 2.500 exemplars de paret 
i la mateixa quantitat de taula. El calendari es 
va presentar públicament el 18 de desembre 
a l’Auditori, juntament amb la Guia-Agenda. 
Aquest any també s’ha presentat una guia de 
butxaca amb els serveis municipals i telèfons 
d’interès. Els calendaris i les guies-agendes 
es poden aconseguir gratuïtament a l’Ajunta-
ment, la Casa de la Vila, l’Auditori Municipal 
i Montcada Aqua | LG

La Fundació Cultural publica 
el número 11 de ‘Quaderns’. La 
revista presenta a la portada una imatge dels 
Mossos d’Esquadra a Reixac de l’any 1927 
que serveix per il·lustrar la crònica d’uns fets 
succeïts al municipi. També hi ha articles so-
bre l’explosió de l’antic polvorí de Mas Duran; 
la fàbrica d’alcohol que existia a l’avinguda de 
la Unitat; la Torre Bombita; el 25è aniversari 
de l’Agrupació Pessebrista i el Rec Comtal. A 
les pàgines centrals hi ha un recull fotogràfi c 
sobre el moviment sardanístic de Montcada. 
A més de presentar la nova revista, la Funda-
ció va acollir la inauguració del seu pessebre i 
una xerrada sobre les tradicions nadalenques 
a càrrec de Joan Bertran | LG

Manualitats al Centre Cívic l’Alzina. Durant la segona 
setmana de desembre, el centre va acollir tallers de decoració nadalenca i 
un curs de cuina a càrrec pel Grup de Dones de Terra Nostra.

TALLERS

L’Escola de dansa 
Eva Nieto organitza 
un festival solidari. 
Un total de 200 alumnes de 
l’Escola de Dansa Eva Nieto 
de Montcada i Reixac va par-
ticipar al festival benèfi c que 
va organitzar el centre al Tea-
tre Àtrium, de Viladecans. El 
festival va comptar amb l’as-
sistència de 400 persones. 
La recaptació total es desti-
narà als diferents projectes 
d’ajut social i d’integració de 
l’ong Càritas | LR

25 anys fent pessebres. L’Agrupació de pessebristes de Mont-
cada i Reixac celebra enguany el seu 25è aniversari. Amb motiu de l’efe-
mèride, l’entitat ha fet una edició especial de l’exposició anual de pesse-
bres que es podrà veure a l’entrada de l’Església de Santa Engràcia fi ns 
al 6 de gener.  Aquest any s’hi exposen un total de 12 diorames –la xifra 
més alta exposats al llarg de la història de l’entitat–, un dels quals és del ja 
desaparegut pessebrista Lluís Méndez, a qui la mostra vol recordar.

SILVIA DÍAZ

D.GONZÁLEZ

P.ABIÁN

S.ROMERO

ED EVA NIETO

CC L’ALZINA
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en 2 minuts...
Un microrelat sobre el mite de Narcís, 
obra fi nalista del mes de novembre
L’autor és Santiago Casero, professor de cultura clàssica d’Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

CONCURS ‘EL BASAR’

> Conferència-homenatge a Serafín Marín

L’Abi i el Consorci per a la Normalització Lingüística han signat un 
acord de col·laboració per promoure el programa Voluntariat per la 
llengua. L’acord té per objectiu difondre el programa entre els associats 
i fer partícips de les activitats de l’Abi a voluntaris i a aprenents lin-
güístics i a alumnes dels cursos de català per a adults. Fruit d’aquesta 
col·laboració, l’Abi ha creat un espai de conversa en català que té lloc 
els divendres, de 19 a 20h, a la seva seu. Aquest  espai també serà la 
seu de les sessions de presentació de les noves parelles lingüístiques. 
Qualsevol entitat que vulgui col·laborar en aquest programa es pot 
posar en contacte amb el Servei Local de Català (SLC), a la Casa de la 
Vila. D’altra banda, fi ns al 4 gener el SLC tindrà oberta la matrícula per 
als diferents cursos de català previstos al 2008 | LR

> Noves sessions de cuina infantil
Davant la bona acollida que van 
tenir les sessions de cuina infantil 
que es van fer a l’octubre, la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament 
organitza quatre noves sessions 
els dies 14, 21, 28 de gener i 4 de 
febrer. L’horari de les classes, que 
es fan a la Casa de la Vila, és de 
17.30 a 19h i el preu, 30 euros 
tots els tallers. Les famílies interes-
sades s’han d’adreçar a la Casa de 
la Vila (Domènec Fins, 15) | LR

La xerrada “Llanto por una ilusión prohibida”, a càrrec del president 
del Club Taurino Cultural Serafín Marín, Julio González –el 15 de de-
sembre, a la seva seu social (Carrerada, 20)–, es va convertir en un 
acte d’homenatge al torero montcadenc, al qual també va assistir l’al-
calde César Arrizabalaga (PSC) | LR

> L’Abi es fa ‘voluntària per la llengua’

S.ROMERO

ARXIU/S.ROMERO

Narciso y el tiempo, de Santiago 
Casero, d’Alcázar de San Juan 
(1964, Ciudad Real), és el relat 
fi nalista del mes de novembre 
del Concurs de Microrelats El 
Basar, de Montcada Ràdio. El ju-
rat, format pels crítics i escriptors 
Juan Antonio Masoliver i Sònia 
Hernández, i el crític Fernando 
Valls, també ha seleccionat vuit 
relats més: Su única vida, de 
César Fernández, de Madrid; El 
viejo roble, de María del Carmen 
Guzmán, de Màlaga; La solida-
ridad de los sentidos, de Miguel 
Paz, de León; Amparo Arreba-
to, de Laura Victoria González, 
de Colòmbia; Fiebre, de Juana 

Ciudad, de Salamanca; Cerré 
los ojos, de Rafael Moral, de 
Barcelona; El riesgo es un mis-
terio, de Jesús Muñiz, de Vigo i 
El veí, de Joan Guasch, de Valls 
(Tarragona). L’edició del novem-
bre ha comptat amb la partici-
pació de 115 autors d’arreu de 
Catalunya, l’Estat espanyol i de 
l’Amèrica Llatina. El fi nalista, 
Santiago Casero, té 43 anys i és 
professor de llengües clàssiques a 
l’IES Miguel de Cervantes d’Al-
cázar de San Juan. 

El mite de Narcís. Casero recupe-
ra i actualitza el mite de Narcís, 
personatge enamorat de sí ma-
teix que acaba ofegat a les aigües 

on s’emmiralla. El portaveu del 
jurat, Juan Antonio Masoliver, 
ha destacat “l’atmosfera de mis-
teri i tensió que aconsegueix 
crear l’autor al llarg del text”. 
El microrelat fi nalista i els vuit se-
leccionats es publicaran al volum 
col·lectiu que Montcada Comu-
nicació editarà al mes d’abril amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi.
Tots els textos es poden llegir 
al web montcadaradio.com (a 
l’apartat de microrelats). També 
es pot escoltar el programa on es 
va emetre el veredicte, que inlocu 
una entrevista amb el guanyador 
i el jurat, a més de la dramatit-
zació radiofònica del mirorelat 
fi nalista.

Laura Grau | Redacció

Finalista del mes novembre

Como cada mañana, el despertador atruena en el 
dormitorio de Narciso a las siete en punto. Narciso se 
demora aún un rato entre las tibias sábanas de un le-
cho que no ha compartido jamás, hasta que, con la luz 
de la lamparilla apagada, se pone en pie de un salto y 
se calza las zapatillas de paño que reposan junto a la 
cama. A través de un corredor que discurre a lo largo 
de toda la casa, Narciso camina a tientas en la grisácea 
claridad del amanecer que se cuela entre los orifi cios 
de las persianas echadas. Lleva en las manos un papel 
que ha atrapado mecánicamente al pasar junto al bar-
gueño del pasillo. Al llegar a la puerta del excusado se 
detiene entonces bajo el quicio, como pensando, pero 
con una expresión obtusa en la que se intuye la angus-
tia. Al fi n penetra cautelosamente en el cuarto de baño 
blandiendo ante sí lo que resulta ser una fotografía de 

su rostro siete lustros atrás. A continuación prende la 
luz y, semioculto tras el viejo retrato, lo muestra al espejo 
de la jabonera. Las manos le pesan como si estuvieran 
llenas de arena húmeda: se estremecen haciendo vi-
brar la lámina de la fotografía ante su refl ejo agazapado 
tras ella. La tentación de capitular y asomarse tras el 
retrato o dejar caer simplemente los brazos es cada vez 
más intensa e insoportable. Sin embargo, como cada 
día desde hace más de treinta años – o de treinta siglos, 
no recuerda bien–, Narciso consigue otra vez resistir el 
asedio de esa recurrente fl aqueza. Apaga entonces la 
luz, rinde al fi n la fotografía y se viste amparado en la 
oscuridad del cuarto de baño. Compuesto defi nitiva-
mente, Narciso sale luego a la calle con una sonrisa y 
un cigarrillo en los labios, satisfecho del buen aspecto 
que conserva pese a los años.

Narciso y el tiempo
Santiago Casero, d’Alcázar de San Juan 
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el retro-visor Sílvia Torres 

La nit més esperada de l’any es vivia als anys seixanta amb la mateixa il·lusió que ara

Des dels anys cinquanta del se-
gle passat la Cavalcada de Reis 
ja era un esdeveniment instaurat 
a Montcada i Reixac. Les carros-
ses s’elaboraven a Mas Rampinyo 
amb materials més senzills que 
els d’ara, però amb la mateixa il-
lusió perquè la nit més màgica de 
l’any fos inoblidable per a grans 
i petits. El recorregut era més 
curt i força diferent de l’actual, ja 

que les carrosses sortien de Mas 
Rampinyo i desfi laven pels carrers 
més cèntrics, repartint caramels, 
fi ns acabar al mateix punt on ha-
vien començat. Depenent si feia 
mal temps o plovia, el recorregut 
s’havia de modifi car a corre-cuita 
ja que alguns carrers del muni-
cipi no estaven encara asfaltats 
i el fang impedia el pas de les 
carrosses. Cal destacar també la 

visita del patge reial, que uns dies 
abans s’instal·lava amb els seus 
ajudants a la plaça de l’Església, 
al costat de l’olivera, per recollir 
les cartes dels més menuts. La di-
versitat racial de la societat actual 
ha permès que el Rei Baltasar ja 
no sigui un blanc pintat de negre 
sinó una persona de color. (La 
foto, dels anys seixanta, pertany a 
l’Arxiu Matllo-Aguilar).

Els Reis, la tradició més màgica 
La junta renova l’escenari 
i insta·la un ascensor 

LA UNIÓ

Les noves reformes estaran enllestides a fi nal del mes de gener

Fase inicial de les obres de construcció del nou escenari de la Unió | P.ARÉVALO

El local de la Unió, a l’avinguda 
Catalunya de Mas Rampinyo, 
torna a estar d’obres. Després de 
la remodelació de la coberta de 
l’edifi ci, que es va dur a terme a 
principi d’any, ara és el torn de 
l’escenari, que s’ha construït de 
bell nou ja que l’antic presenta-
va múltiples defectes. Aquesta 
nova fase d’obres també inclou 
mesures per adequar l’espai a la 
normativa sobre l’accés de perso-
nes amb mobilitat reduïda, entre 
les quals destaca la instal·lació 

d’un ascensor. Els treballs pugen 
a 92.000 euros, que fi nancia el 
govern català. El president de la 
Unió, Pere Arévalo, ha anunciat 
que la remodelació i l’adequació 
de l’edifi ci “no s’acaba aquí”, ja 
que la seva antiguitat, prop de 
cent anys, “fa que siguin neces-
sàries més reformes”, ha afe-
git. El grup de gospel Hossanna 
Choir estrenarà el nou escenari 
el 23 de desembre (12h). El 29 es 
representaran Els Pastorets i el 4 
de gener, tindrà lloc la Fira Reis i 
la visita del Patge Reial.

Laura Grau | Mas Rampinyo
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Ha costat, i força, però fi nalment 
el CD Montcada sembla estabi-
litzat a la zona tranquil·la de la 
taula de Primera Catalana (9è 
classifi cat). A una jornada del 
fi nal de la primera volta, que 
els montcadencs disputaran el 
dia 23 a camp del Guíxols, els 
homes de Luis Fernández s’han 
convertit en un conjunt respectat 
i temut dins de la categoria per la 
seva lluita i la seva força. D’això 
en va poder donar bona fe el 
Morell el dia 16 en la seva visita 
a l’estadi de la Ferreria (3-2). En 
un inici vertiginós, els verds van 
col·locar un tranquil·litzador 2-0 
mitjançant els gols d’Àlex Gil i 
Xavi Rovira, que continua en un 
gran estat de forma. 
Però, si a l’inici de curs les le-
sions eren el malson de Luis 
Fernandez, ara ho són les expul-
sions. Carlos va veure la targe-
ta vermella tot començada la 
segona part i Ferri va empatar 
amb dos gols quasi consecutius. 
La victòria semblava allunyar-
se, però una diana al minut 84 
de Macanaz, l’últim fi txatge del 
club procedent de l’Almazan –un 
conjunt de la Tercera Divisió de 
Sòria– va fer embogir l’estadi, 
que encara va veure com els lo-
cals acabaven el partit amb nou 
homes per l’expulsió d’Iván Se-
rrano i com Salva, en una de les 
seves intervencions marca de la 
casa, salvava els tres punts al des-

compte. Una setmana abans, els 
verds ja havien acabat un partit 
accidentat a Vilafranca amb nou 
efectius. El CD Montcada queia 
amb justícia (1-0) a l’Alt Penedès 
trencant una ratxa de cinc partits 
sense perdre. Aquella mateixa 
setmana, coincidint amb la fes-
tivitat de la Constitució, l’estadi 
de la Ferreria va veure el primer 
empat a zero de la temporada da-
vant del Peralada, en un matx en 
què els locals van merèixer algu-
na cosa més.

El Lee Young guanya 
dues medalles de plata 
a l’Europeu.  PÀG.  33  

Marc Narciso, primer 
a l’estatal de semiràpides 
d’escacs.  PÀG. 34  

FUTBOL 

El CD Montcada es consolida al mig 
de la taula de Primera Catalana
César Sánchez |  La Ferreria

Xavi Rovira, amb la pilota, entrat per un jugador del Morell. Darrera, Garea segueix atent l’acció | SANTI ROMERO   

>Esports

Els montcadencs ocupen la novena posició, amb 22 punts, a manca d’una jornada perquè acabi la primera volta de la lliga

El Sant Joan es 
manté segon i 
el Santa Maria 
baixa posicions

El Sant Joan ocupa la segona po-
sició del Grup Novè de Segona 
Regional amb 30 punts. L’equip 
de Fernando Gómez ‘Cuqui’ 
ha guanyat els dos últims des-
plaçaments als camps del Santa 
Eulàlia (0-1) i Montmeló (0-2), 
però no acaba de sentir-se còmo-
de a casa, on va tornar a perdre 
punts en el darrer matx disputat 
al municipal de Can Sant Joan 
en empatar a un gol contra la 
Llagosta. 
Per la seva banda, el Santa Ma-
ria ha perdut algunes posicions 
a la classifi cació a causa de diver-
sos resultats negatius com ara la 
darrera derrota a l’estadi de la 
Ferreria contra la Romànica per 
1-3. Set dies abans va tornar a 
caure a casa contra el Caldes per 
0-1. En l’últim desplaçament, el 
conjunt de Terra Nostra, entre-
nat per Miguel Argüelles, va per-
dre al camp del Sentmenat per 2-
1. El Santa Maria es troba al mig 
de la taula amb 20 punts.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

FUTBOL.  Segona

El Sant Joan és segon |  SANTI ROMERO

plàcida junta d’accionistes

Finalment, el 29 de novembre va acabar celebrant-se la junta d’acci-
onistes del CD Montcada, que en principi havia de tenir lloc el pas-
sat estiu però que no s’ha pogut realitzar quasi gairebé fi ns a fi nal 
d’any. Antoni Alcalà, president de l’entitat montcadenca, va superar el 
compromís sense cap mena de problemes. L’ambient de la junta es 
va veure enterbolit per un suposat rumor llençat a alguns mitjans de 
comunicació que anunciava una possible marxa d’Alcalà, que el pre-
sident del CD Montcada va desmentir rotundament. Els tres punts de 
l’ordre del dia –estat de comptes, pressupost per a la temporada actu-
al i canvis a la junta directiva– van ser aprovats per majoria. Han entrat 
a la directiva Gaietà Sarrà, Jaume Batlle, Juan M. Pérez i Modesto 
Sánchis ‘Tato’, i deixen el club José Hernández i Manuel Moreno | CS 

Comerciant, et 
vols anunciar 

a La Veu 
truca’ns i 

t’informarem
625 601 107
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L’equip de veterans del FC Bar-
celona jugarà el primer partit de 
la primera edició del Campionat 
Nacional de Lliga de futbol in-
door el pròxim 18 de gener al 
pavelló Miquel Poblet contra la 
Reial Societat. El conjunt blau-
grana també jugarà a Montcada 
tres matxs més: el 14 de març 
contra el Bilbao, el 4 d’abril da-

vant de l’Atlètico de Madrid i el 
16 de maig enfront del València. 
La presentació ofi cial de la Lliga 
a Montcada tindrà lloc el 15 de 
gener a la Casa de la Vila (13h).
El torneig comptarà amb la par-
ticipació dels nou equips que 
han guanyat la Lliga Nacional 
de Futbol. El sistema de com-
petició està format per un únic 
grup on tots jugaran contra tots 

en només una volta. Hi haurà 17 
jornades, que es disputaran sem-
pre els divendres al vespre. Els 
quatre primers classifi cats tin-
dran dret a participar a la Copa 
d’Espanya de Futbol Indoor, 
que es disputarà l’últim cap de 
setmana de maig a una localitat 
costanera. A la primera edició de 
la Lliga es premiarà el campió i 
s’atoragaran diversos guardons.

Encara li resten alguns aspec-
tes per millorar, però el Game’s 
Gallery Montcada ofereix bo-
nes sensacions de cara a l’inici 
de la segona volta al Grup Sisè 
de Primera Nacional A. Des de 
l’arribada del nou entrenador, 
José María Borbón ‘Pati’, els 
montcadencs han acumulat dues 
victòries i una derrota. L’equip 
s’ha fet fort al Miquel Poblet 
on ha aconseguit dos triomfs 
contundents davant dos rivals 
que estan a la part baixa de la 
classifi cació com són el Cente-
lles (9-4) i el CN Sabadell (8-2). 
Curiosament, aquests dos partits 
van estar marcats per la inspira-
ció golejadora dels germans So-
lana. Emilio, el capità, li va fer 
tot sol quatre gols al Centelles, 
xifra que el seu germà Jaime 
també va assolir dues setmanes 
més tard contra el CN Sabadell. 
En aquest últim matx, que es va 
jugar excepcionalment el dijous 
13 de desembre, es va viure el 

retorn de Raúl Serrano, que va 
reaparèixer amb dos gols un cop 
superada la seva lesió.

Primera derrota. Les males no-
tícies van arribar a la tretzena 
jornada quan el Game’s Gallery, 
que havia encadenat quatre vic-
tòries consecutives, va perdre 
a la pista del segon classifi cat, 
el Vilassar de Mar (6-3). En el 
primer partit com a visitant de 
‘Pati’, els montcadencs no van 
oferir un bon joc. Després de co-
mençar guanyant amb un gol de 
Natán als primer minuts, l’equip 
no va saber frenar l’ímpetu dels 
jugadors locals, que es van anar 
al descans amb un favorable 4 a 
2 (llastimosament, Emilio havia 
fallat dos llançaments de doble 
penal). La segona meitat no va 
tenir gaire història. El Vilassar 
va ser molt superior i el Game’s 
Gallery no va exhibir capacitat 
de reacció.
Després de tres jornades com a 
tècnic, ‘Pati’ es mostra optimista: 

“El partit a Vilassar és un dels 
que es podien perdre. Estic sa-
tisfet amb el treball de l’equip 
perquè, dia a dia, millora en 
un aspecte que em preocupava 
molt, la intensitat defensiva”.
A ‘Pati’ tampoc li manquen mo-
tius per ser positiu veient el ren-
diment dels seus rivals directes 
en les últimes jornades. El Cor-
bera, que semblava que es pas-

sejaria a la lliga, s’ha enfonsat i, 
tot i que té un partit menys, ja ha 
perdut el primer lloc. A l’espera 
de l’últim matx de l’any i de la 
primera volta a la pista del Gavà, 
el Game’s és cinquè a 4 punts del 
nou líder, el Santvicentí. El tèc-
nic montcadenc no oblida que a 
la segona volta, que comença al 
12 de gener, el seu equip tindrà 
l’avantatge de rebre al pavelló 

Miquel Poblet a tres rivals direc-
tes: Santvicentí, Corbera i Vilas-
sar de Mar.  
El que ja no estarà a la plantilla 
del Game’s Gallery en aquesta 
segona part de la competició és 
Blai. L’exjugador del FC Barce-
lona, que no disposava de massa 
minuts, va demanar la baixa, per 
motius personals, després del 
matx contra el CN Sabadell.

FUTBOL SALA. Grup Sisè de Primera A 

Rafa Jiménez  |  Pla d’en Coll  

El jugador del Game’s Gallery Jaime, amb el número 11, va fer quatre gols contra el CN Sabadell  | SANTI ROMERO

El Game’s Gallery millora 
i s’apropa als primers

FUTBOL INDOOR. Primer Campionat Nacional de Lliga

El Barça jugarà el primer matx amb 
la Reial Societat al Miquel Poblet
Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip de veterans del Barça que va jugar contra l’Espanyol al juny a Montcada |  GABI BRAU

L’equip dóna bones sensacions cara a la segona volta
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La Salle masculí ha aconseguit 
remuntar el vol i sortir de la cri-
si de joc i resultats de l’inici de 
temporada. Els homes de Pablo 
Camarero han encadenat dos 
triomfs consecutius que l’han 
permès abandonar l’última plaça 
de la classifi cació del Grup Pri-
mer de la Lliga Catalana. El 
Montcada va vèncer el 2 de des-
embre el Bordils, el segon, per 
29-27. La victòria va servir per 
confi rmar la reacció local –que 
es va començar a entreveure 
a la jornada anterior a la pista 
del líder, el GEiEG de Girona, 
per 26-23– però que no va tenir 
cap conseqüència a la taula en 
la lluita per la permanència a la 
categoria perquè “són equips 
que no estan immersos com 

nosaltres en el descens”, ha dit 
el tècnic, Pablo Camarero, qui sí 
ha destacat el gran valor dels dos 
últims punts aconseguits el 16 
de desembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el Parets (25-20), 
rival directe. El Montcada, cons-
cient del que es jugava, va ser su-
perior a l’equip del Vallès Orien-
tal gràcies a una bona defensa i 
un contraatac efectiu. “Aquests 
punts sí que són importants 
perquè s’acumulen per a la 
fase següent de permanència”, 
ha dit l’extrem Toni López ‘Cha-
chi’. La Salle jugarà l’últim partit 
del 2007 a la pista del Banyoles, 
també implicat en el descens i 
amb el qual està empatat a 8 
punts juntament amb el Parets. 
D’altra banda, en el darrer matx 
de la primera ronda i primer del 

2008, La Salle s’enfrontarà a la 
Canonja, amb 9 punts, al Miquel 
Poblet el 19 de gener.

Femení. La Salle ISTE ha acabat 
el 2007 com a líder del Grup Se-
gon de la Lliga Catalana, amb 
12 punts. El conjunt de Juan Ma-
nuel Fernández va empatar a 25 
gols el darrer matx disputat a la 
pista de l’Ascó, el segon classifi -
cat, el passat 9 de desembre. A 
la jornada anterior, el Montcada 
va vèncer el Molins de Rei B, el 
penúltim, per 19-14. A manca 
d’un partit perquè acabi la pri-
mera fase, La Salle ISTE passarà 
la ronda següent per la lluita pel 
títol com a campiona de grup, ja 
que l’Ascó va perdre en el seu 
últim desplaçament a la pista de 
l’Igualada per 20-19. 

La visita de l’Aranzauto Fiat 
Olivar va suposar la primera, i 
única fi ns avui, desfeta al pavelló 
Miquel Poblet. El desplaçament 
a Saragossa per enfrontar-se a 
l’UGT Aragó va signifi car també 
la primera derrota a l’exterior i el 
partit contra el Cosehisa Monzó, 
de la província d’Osca, va acabar 
de confi rmar la mala fortuna que 
aquesta temporada acompanya els 
blanquivermells contra els equips 
de l’Aragó. Per als més supersticio-
sos, és tranquil·litzador comprovar 
que només manca enfrontar-se a 
un últim rival d’aquella comu-
nitat autònoma –l’Ensaya De-
sarrollo Utebo– fi ns al fi nal de 
la primera volta. Però malgrat 
aquestes ensopegades davant 
dels clubs de l’Aragó, els homes 
de César Saura continuen in-
tractables al Grup C de la Lliga 
EBA, mantenint amb comoditat 
una segona posició –nou vic-
tòries per tan sols les tres desfe-
tes esmentades– que a fi nal de 
curs els asseguraria una plaça de 
playoff per buscar l’ascens a la 
Lliga LEB Bronze. 
La llàstima és que la derrota a 
Osca va fer que el CB Montca-
da perdés la seva condició de lí-
der. Al pavelló dels Olímpics de 

Monzón, el Valentine es va veure 
superat amb claredat pel joc inte-
rior dels locals, que es van impo-
sar amb una certa placidesa (83-
74). El normalment resolutiu tir 
exterior dels montcadencs es va 
encallar i la feblesa sota els taule-
lls dels del pavelló Miquel Poblet 
els va acabar de condemnar, so-
bretot al segon període. 

Últim matx a casa. Precisament, 
la segona meitat del darrer par-
tit a casa el dia 16  davant de 
l’Hormipresa Igualada va servir 
per veure el Valentine Montcada 
que coneixíem de tot el curs i va 
segellar un triomf  important (87-
78) contra un rival que arribava 
a la ciutat després de desfer-se 
del Granollers i del Valls a les úl-
times jornades. En el triomf con-
tra els de l’Anoia va ser clau la 
fi gura del capità, Jordi Pons, que 
amb 22 punts –amb vuit de nou i 
un triple inclòs en els llençaments 
de camp– va ajudar en atac al 
màxim encistellador dels blan-
quivermells, Dani Pérez, que en 
va fer 21. Pons, amb deu rebots, 
cinc d’ells ofensius, va completar 
la seva exhibició anant-se fi ns als 
34 punts de valoració. 
Abans de la pausa nadalenca, els 
homes de César Saura hauran 

de confi rmar la seva posició de 
privilegi a la pista d’un conjunt 
complicat amb el que hi ha una 
rivalitat històrica, el CB Valls, 

que ocupa la quarta posició a la 
classifi cació del Grup C a només 
una victòria del Valentine Mon-
tcada.

BÀSQUET MASCULÍ. Grup C de la Lliga EBA 

César Sánchez | Pla d’en Coll

El pivot Cristian Zapata en una acció del partit contra l’Igualada |  SANTI ROMERO  

El Valentine segueix amb la maledicció 
aragonesa amb una nova derrota

HANDBOL. Lliga Catalana

La Salle ISTE femení manté el lideratge del Grup Segon gràcies a l’empat a la pista de l’Ascó

La Salle aconsegueix dos punts d’or 
contra el Parets per la permanència

Sílvia Alquézar | Redacció

Marta Casajoana intenta fer jugada davant de dos rivals del Molins  |  SANTI ROMERO

El conjunt local, que és segon del Grup C, va encaixar a la pista de l’UGT Aragó la tercera ensopegada a la competició

El Valentine, 
encara amb 
baixes, perd de 
2 punts a Súria

El Valentine femení ha retornat 
a la competició després de dos 
partits ajornats amb una doloro-
sa derrota a la pista del Súria per 
61-59. Les noies de Beni López, 
amb només set efectius, van per-
dre un matx que guanyaven de 
3 punts a manca de 20 segons 
per al fi nal. Però un triple i dos 
tirs lliures van impedir al Mont-
cada endur-se els dos punts. El 
Valentine, que només ha guan-
yat un matx al Grup Primer de 
Primera Catalana, va sol·licitar 
l’ajornament de dos matxs per-
què no tenia sufi cients jugadores 
a causa de les lesions. Malgrat 
el parèntesi de tres setmanes, el 
Montcada no ha pogut recuperar 
encara quatre noies amb lesions 
greus que les allunyaran de les 
pistes durant diverses mesos.  

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET FEMENÍ

L’extrem ‘Chachi’ aturat per dos jugadors del Parets |  SANTI ROMERO

La pivot Mireia rep una falta |  SANTI ROMERO
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El Club Lee Young Montcada ha 
tornat a triomfar a un torneig in-
ternacional. Quatre taekwondis-
tes locals han guanyat la medalla 
de plata al Campionat d’Europa 
de tècnica i pumse, disputat a 
Antalya (Turquia) entre el 6 i el 
8 de desembre. Es tracta de la jú-
nior Vanesa León i del trio mas-
culí major de 36 anys format per 
Juan Antonio Santiago, Diego 
Carrillo i Bernardo Fidalgo. Els 
esportistes locals van perdre la fi -
nal davant dels rivals de Turquia, 
que van aconseguir la medalla 
d’or per poques centèsimes. La 
selecció espanyola, sota les or-
dres del director del Lee Young 
José Santiago, va quedar segona 
per equips amb 6 guardons d’or, 
4 de plata i 3 de bronze, quedant 
només per darrera del combinat 
amfi trió. L’Europeu va comptar 
amb la participació de 400 com-
petidors de 27 països diferents.

Els quatre taekwondistes locals 
s’han mostrat molt contents 
pels resultats i per l’excel·lent 
temporada, on també destaquen 
els èxits al Mundial, disputat a 

Corea al mes de novembre. Els 
esportistes montcadencs s’han 
guanyat unes merescudes vacan-
ces però, a meitat de gener, tor-
naran a l’activitat per preparar la 

nova campanya, amb el Mundial 
novament com a cita més impor-
tant. El Campionat del Món es 
podria disputar a Turquia o una 
altra vegada a Corea.

TAEKWONDO. Campionat d’Europa (Turquia)

La júnior Vanesa León i el trio masculí major de 36 anys es proclamen sotscampions europeus per darrera dels amfi trioms

Sílvia Alquézar  |  Redacció

Els components del Lee Young a l’Europeu amb el vicepresident de la Federació Catalana, el coreà Lee Young Woo |  LEE YOUNG

Els competidors del Club Lee Young 
guanyen dues medalles de plata  

El montcadenc Carlos Martínez, 
del Club Shi-Kan, ha guanyat la 
medalla de bronze en la categoria 
de menys de 60 quilos a l’Open 
Internacional de karate d’Arles 
(França), que va tenir lloc el 15 
i el 16 de desembre. El karateca 
està preseleccionat per participar 
amb Catalunya a fi nal de gener 
al Campionat d’Espanya, que es 
farà a Alcobendas (Madrid). 

Altres competicions. El Shi-Kan 
va aconseguir uns excel·lents 
resultats a la fi nal de la Lliga 
Catalana que va tenir lloc a Sa-
badell el passat 1 de desembre. 
En sènior, Patricio López va ser 
primer i Ruben Estrella segon. 
Pel que fa als més petits, els ben-
jamins Rodolfo Martínez i Nico-
làs Villarroel van acabar tercers, 
l’infantil Francesc Carbajal va 
ser primer en menys de 50 qui-

los, els infantils Adrián Martínez 
i Miguel Colom es van classifi car 
primer i tercer respectivament a 
la categoria de més de 50 quilos 
i en el mateix grup femení Noe-
mí García i Meritxell González 
van ser or i bronze. En juvenil, 
Adil Khella va ser primer i Xavi 
Sánchez tercer. En cadet, Carlos 
Martínez i Daniel Hernández 
van quedar en primer i segon 
lloc respectivament.

Sílvia Alquézar | Redacció

El montcadenc Carlos Martínez va ser tercer a la categoria de menys de 60 quilos  |  SHI-KAN

KARATE. Open Internacional d’Arles (França)

Carlos Martínez, del Shi-Kan, obté 
el bronze en menys de 60 quilos

<<

José Santiago
seleccionador 
estatal

l’entrevista

Com valora els resultats al 
Campionat d’Europa?
Estem molt contents perquè 
hem tornat a demostrar que 
Espanya és capdavantera en 
tècnica i pumse. Són els mi-
llors resultats de la història 
que hem aconseguit.

Com es presenta la nova tem-
porada?
Ara necessitem unes vacan-
ces perquè ha estat una cam-
panya molt dura amb el Mun-
dial i l’Europeu en un mes. 
Crec que serà difícil mantenir 
el nivell d’enguany, però ho in-
tentarem.

Seguirà com a seleccionador?
És molt estressant. Porto 20 
anys al capdavant de la se-
lecció i ara potser m’agradaria 
estar en un segon terme. Però  
ja ho veurem, perquè no em 
deixen marxar  | SA  

‘Són els millors 
resultats de la 
història en tècnica’
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El Centre Excursionista de Mon-
tcada, el Cim, va fer el 17 de 
novembre la primera etapa del 
Camí dels Bons Homes entre el 
santuari de Queralt i el municipi 
abandonat de Peguera, a la co-
marca del Berguedà. La marxa, 
d’uns 15 quilòmetres, va comptar 
amb la participació d’una vin-
tena de persones. El recorregut 
va transcórrer per boscos i prats 
típics del paisatge prepirinenc i 
indrets d’interès històrico-cultu-
ral com el santuari de la Mare 
de Déu de Corbera i el lloc on 
el trobador Guillem de Berguedà 
va erigir el seu castell l’any 1017, 
del qual només queda una part 
de la muralla. La propera sortida 
serà el 9 de gener entre Peguera 
i Gòsol. En total seran uns 21 
quilòmetres a recórrer en unes 
vuit hores amb parades i àpats 
inclosos, amb sortida en autocar 
de l’escola La Salle a les 7h. El 

Cim  vol completar el Camí dels 
Bons Homes fi ns al castell de 
Montsegur –un dels últims punts 
de la resistència càtara, al sud de 
França– en 11 etapes.
D’altra banda, el Centre Excur-
sionista també ha posat en mar-
xa la nova temporada d’esquí. 
La primera sortida va ser el dia 
16 a l’estació de Puigmal, mentre 
que la següent ja serà els dies 25, 
26 i 27 de gener a Grandvalira, 
a Andorra.

El conjunt de Can Piqué format 
per Félix Pérez, Manel Saldaña 
i Joaquín Fernández s’ha procla-
mat campió de Catalunya per 
equips de clubs en la modalitat 
de dianes amb tres dimensions, 
que va tenir lloc el 2 de desem-
bre al paratge de Vall Llobera, 
situat entre Muntanyola i Tona 
(Osona). L’altre bloc montca-
denc composat per Josep Sán-
chez, Francisco Verdejo i Javier 
Díaz va acabar en tercera posi-
ció. D’altra banda, el conjunt 
mixt de Vicenta López, Manel 
Fuentes i Juan Ramón Ferrer es 
va classifi car en quarta posició. 
Tots els equips estaven forma-
ts per tres arquers: un amb arc 
recte, un altre amb arc recorbat 
o clàssic i un tercer amb un arc 
mecànic o lliure.
El club ha fet una valoració molt 
positiva dels resultats en la pri-
mera edició del campionat, “que 

ha estat un èxit”, ha dit el presi-
dent del Club Català de Tir amb 
Arc Can Piqué, Toni Roca, qui 
espera que de cara a la tempora-
da vinent el campionat augmenti 

el nombre de participants i que el 
seu club també pugui presentar 
més equips. L’entitat ha tancat ja 
la campanya actual amb un ba-
lanç molt positiu.

Els dos equips masculins que van quedar en primer i tercer lloc |  CAN PIQUÉ 

Sílvia Alquézar | Redacció

TIR AMB ARC  

L’equip masculí de Can Piqué es 
proclama campió de Catalunya

La Unió Escacs Montcada con-
tinua sumant triomfs. Quatre 
jugadors locals es van classifi car 
entre els sis primers al Campio-
nat d’Espanya en la modalitat 
de partides semiràpides de 20 
minuts de durada per jugador 
amb nou rondes, que va tenir 
lloc el 16 de desembre a les Co-
txeres de Sants, a Barcelona. El 
recentment fi txat Marc Narciso, 
gran mestre de 33 anys, es va ad-
judicar el seu primer títol estatal 
en aquesta modalitat, en sumar 
un total de 8 punts, mig més que 
el segon classifi cat, el també gran 
mestre Ibragim Khamrakulov, 
que participava en representació 
de la comunitat d’Extremadura. 
“Em fa una gran il·lusió per-
què no guanyava un torneig 
estatal des que era infantil”, ha 
dit Narciso. qui espera aconse-
guir més èxits amb el club local. 

Més triomfs. El mestre interna-
cional Arturo Vidarte, de l’UE 
Montcada, va acabar en tercera 
posició amb 7 punts, davant del 
gran mestre Roberto Cifuentes, 
d’Euskadi, amb la mateixa pun-
tuació. En el cinquè i sisè lloc 

també es van classifi car dos juga-
dors de l’UE Montcada: el gran 
mestre Salvador del Río i el mes-
tre internacional Víctor Vehí, 
tots dos amb 7 punts. El torneig 
va comptar amb la participació 
d’un total de 143 escaquistes. El 
president del club montcadenc, 
Jaume Izquierdo, ha felicitat els 

jugadors locals “pel seu gran 
paper, copsant les primeres 
posicions del torneig”.
D’altra banda, l’entitat local va 
organitzar el 16 de desembre 
l’onzena edició del Campionat 
de Nadal en la modalitat de par-
tides ràpides a cinc minuts, que 
es va disputar a les instal·lacions 

del club al pavelló Miquel Poblet. 
El primer classifi cat en adults va 
ser Josep Solé i en segona posició 
va acabar Xavi López. A la cate-
goria de gent gran, Miquel Ga-
nella es va proclamar guanyador. 
Pel que fa al grup de participants 
no federats, es va endur el títol 
Sergi Piqué. 

ESCACS. Campionat d’Espanya de semiràpides

Els jugadors montcadencs Arturo Vidarte, Salvador del Río i Víctor Vehí es classifi quen tercer, cinquè i sisè respectivament

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El gran mestre Marc Narciso, de 
l’UE Montcada, acaba en primer lloc  

Marc Narciso amb la copa de campió que li va fer entrega el president de la Federació Espanyola d’Escacs, Javier Ochoa |  FEDERACIÓ CATALANA

Carles Cera 
acaba sisè 
al Cros de 
Castellar

L’atleta montcadenc Carles Cera, 
al Ripollet Unió Atlètica, va aca-
bar a la sisena posició al Cros de 
Castellar, disputat el 2 de desem-
bre, d’un miler de participants. El 
corredor local va recórrer els 8.840 
metres en un temps de 29 minuts i 
21 segons. D’altra banda, la Joven-
tut Atlètica Montcada (JAM) va 
prendre part el mateix dia a la cin-
quena cursa Trencacames de Poli-
cies i Bombers, de 15 quilòmetres 
que va tenir lloc a Granollers. El 
primer atleta local que va travessar 
la meta va ser Emilio Rodríguez,  
que va ser el 82 de 474 arribats. 
També hi van córrer Jordi Flores 
(105), Antonio Ortiz (130), Enric 
Maya (221), Xavier Maldonado 
(317), Antonio José García (325) i 
Asensio Rodríguez (385).

Cros de Granollers. Carles Cera 
també va participar el dia 16 al 
cros de la capital del Vallès Orien-
tal, quedant en un meritori 25è 
lloc d’uns 1.500 corredors. L’atleta 
montcadenc va recórrer els 10 qui-
lòmetres en 33 minuts i 42 segons. 
Pel que fa als corredors de la JAM, 
en veterans, Ildefonso Teruel va 
arribar el 23, Toni Ortiz el 44, 
Emilio Rodríguez el 48 i Santos 
Guillén el 52.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

ATLETISME

EXCURSIONISME 

El Cim fa el primer tram 
del Camí dels Bons Homes
Sílvia Alquézar | Redacció

Els participants a la primera etapa |  EL CIM
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El sènior B masculí de La Salle 
Montcada s’ha situat a la quarta 
posició de Segona Catalana amb 
11 punts a la primera jornada de la 
segona volta. L’equip que dirigeix 
Teo Lazo ha superat a les dues 
últimes jornades el Polinyà per un 
ajustat 35-34 i el Valldoreix per 26-
21. El conjunt montcadenc ja no 
tornarà a jugar fi ns al 13 de gener 
a la pista del Sant Vicenç B.

L’equip sènior masculí A del CB 
Elvira Cuyàs es manté líder imba-
tut del Grup Primer del Campionat 
Territorial de Barcelona amb 11 
victòries, empatat amb les Fran-
queses. A les últimes jornades, els 
montcadencs van vèncer a la pis-
ta del Manlleu per 41-82 i a casa 
contra el CE Santa Perpètua per 
58-41. El conjunt jugarà el darrer 
matx del 2007 a Llinars.

El Can Cuiàs A es manté entre 
els primers llocs al Grup Tercer de 
Primera Divisió, després dels tres 
triomfs consecutius contra el Cen-
telles (6-2) i a les pistes del Serra 
Marina (4-9) i La Sínia (2-4). Pel 
que fa al sènior B, va empatar a 
quatre a casa contra el Sardana 
de Badia del Vallès. 

més en 2 minuts
Sílvia Alquézar

FUTBOL SALA. AE CAN 
CUIÀS. Primera Divisió

El sènior A suma 
tres nous triomfs

BÀSQUET. CB ELVIRA 
CUYÀS. Ct. Territorial

Líder imbatut al 
Grup Primer

FUTBOL FEMENÍ. EF 
MONTCADA. 2a Divisió

Primera derrota a 
la competició 
L’equip femení de l’EF Montcada 
va encaixar la primera derrota de la 
temporada al camp del San Mau-
ro, per 2-1. A la jornada següent, 
va vèncer el Masquefa a casa per 
4-1. El conjunt local lidera el Grup 
Segon de Segona Divisió amb 24 
punts. Jugarà el darrer matx del 
2007 a Vilanova del Camí.

SANTI ROMERO

HANDBOL. LA SALLE B. 
Segona Catalana

Quarts en l’inici 
de la segona volta 

BÀSQUET. VALENTINE B. 
Tercera Catalana

L’equip es troba 
al mig de la taula 
amb 18 punts

El Valentine B es troba a la zona 
mitjana de la classifi cació del Grup 
Sisè de Tercera Catalana amb sis 
victòries i sis derrotes. Els homes 
de Miguel Blanco van guanyar al 
darrer matx disputat a casa davant 
del SESE B, el cuer, per 67-55. A 
la jornada anterior, el Valentine B 
va caure derrotat a la pista del Sant 
Joan Despí, el líder, per 77-57. El 
sènior B masculí del CB Montcada 
jugarà el darrer partit del 2007 a la 
pista del Bàsquet La Mina, amb 
cinc victòries i set derrotes a la 
zona mitja-baixa de la taula.

SANTI ROMERO

FUTBOL. SANTA MARIA 
B. Tercera Regional

Dues ensopegades 
i una victòria 
L’UE Santa Maria B ha encaixat 
dues derrotes i ha obtingut una 
victòria a les últimes tres jornades 
de lliga disputades. El conjunt de 
Terra Nostra va vèncer a casa el 
Teià per 3-1, però va perdre contra 
l’Águila al nou estadi de la Ferreria 
per 3-5 i al camp del Premianense 
per 6-4.
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BÀSQUETBÀSQUET
Valentine masculí A
Lliga EBA - Grup C

JORNADES  RESULT.
11 Montsó - Valentine A   83-74
12 Valentine A - Igualada   87-78

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.G.T. Aragon  12 22
2 Valentine Montcada  12 21
3 B.C. River Andorra  12 21

Valentine masculí B
3a Catalana - Grup 6

JORNADES  RESULT.
11 Sant Joan Despí - Valentine B   77-57
12 Valentine B - SESE B   67-55

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 B.C. Sant Joan Despi               12 22
2 B.C. Tecla Sala “B”                12 22
3 Basquet Llor                       12 21
8 Valentine 12 18

Valentine femení
1a Catalana - Grup 1

JORNADES  RESULT.
10 Valentine - Banyoles   Ajorn.
11 Súria - Valentine   61-59

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Nikart - S.E.S.E.                  11 21
2 C.B. Femeni Cerdanyola “A”         11 21
3 C.B. Argentona A-Credit House      11 20
16 Valentine  9 10

CB Elvira Cuyàs A masculí
Campionat Territorial Sènior

JORNADES  RESULT.
10 Manlleu - Elvira A   41-82
11 Elvira A - Santa Perpètua A   58-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas “A”              11 22
2 Ce Les Franqueses Tanivet “A”      11 22
3 C.B. Caldes Montbui “C”            11 20

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

JORNADES  RESULT.
10 Elvira B - Guinardó B   50-59
11 Caldes - Elvira B   68-46

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 U.E. Lima-Horta “B”                10 20
2 Corazonistas Euroval “B”           10 19
3 C.B. Caldes Montbui “B”            11 19
15 Elvira Cuyàs 10 11

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

JORNADES  RESULT.
12 Badalona - Montcada   112-68
13 Montcada - Sabadell   78-65

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Joventut Badalona “A”              13 25
2 C.B. L’Hospitalet “A”              13 24
3 Plus Pujol Lleida “A”              13 24
5 CB Montcada 13 18

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

JORNADES  RESULT.
11 Montcada B - Argentona   71-79
12 Mataró - Montcada B   94-73

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “B”                12 22
2 U.E. Mataro “B”                    12 22
3 Akasvayu Girona “B”                12 22
15 CB Montcada 12 13

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

JORNADES  RESULT.
11 Montgat B - Montcada B   49-77
12 Montcada B - Terrassa B   76-52

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Castelldefels                 11 20
2 C.N. Sabadell “B”                  11 19
3 Argenta Granollers “B”             11 19
12 CB Montcada 11 14

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

JORNADES  RESULT.
8 Pineda de Mar - Montcada   56-97
9 Montcada - Badalona   72-66

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Axa F.C. Barcelona “B”              8 16
2 C.B. Montcada “A”                   9 16
3 U.E. Lima-Horta “A”                 8 13

CB Montcada
Cadet C Camp. Cat. - Grup 7

JORNADES  RESULT.
8 Montcada - Les Franqueses   48-81
9 Montcada - Vic   49-62

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Cardedeu “B”                   9 18
2 Akasvayu C.B. Vic “3”               9 16
3 Pme Les Franqueses “C”              9 13
6 CB Montcada  9  9

CB Montcada
Cadet femení B - Grup 9

JORNADES  RESULT.
8 Sant Fost - Montcada   21-58
9 Jesús Maria i Josep - Montcada   62-36

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Jesus Maria I Josep                 7 14
2 Safa Horta                          6 11
3 C.B. Montcada                       7 10

CB Montcada
Infantil A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
8 Montcada - Sabadell   64-81
9 Sant Josep - Montcada   68-16

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Josep “A”                 9 18
2 C.N. Sabadell “A”                   9 16
3 Ae Minguella-Credit Services A      9 14
6 CB Montcada  9 11

CB Montcada
Infantil B - Grup 9

JORNADES  RESULT.
8 Montcada - Montmeló   66-47
9 Montcada - Llinars   89-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Montcada “B”                        9 18
2 Ae Minguella-Credit Services B      9 16
3 C.B. Llinars                        9 14

CB Montcada
Mini A - Grup 6

JORNADES  RESULT.
8 Sagrada Família - Montcada   128-77
9 Descansa   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    8 16
2 Sagrada Familia-Claror “A”          7 12
3 U.E. Lima-Horta “A”                 7 11
5 CB Montcada  7  7

CB Montcada
Mini B - Grup 14 

JORNADES  RESULT.
8 Sabadell - Montcada   88-16
9 Montcada - Granollers   40-92

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Creu Alta Sabadell - 1              9 18
2 C.N. Sabadell “A”                   9 16
3 Argenta Granollers “C”              9 14
6 CB Montcada  9  9

CB Montcada
Premini nivell A - Grup 1

JORNADES  RESULT.
8 Cerdanyola - Montcada   45-64
9 Descansa   

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 J.A.C. Sants “A”                    7 14
2 Maristes Ademar “A”                 7 12
3 U.E. Mataro “A”                     7 10
4 CB Montcada  7 10

CB Montcada
Premini nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
8 La Garriga - Montcada   91-16
9 Montcada - Cardedeu   0

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.
9 Sentmenat - Elvira   62-67
10 Elvira - Voramar   69-56

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Elvira Cuyas                   9 17
2 C.B. Ripollet                       9 17
3 A.E. Sallent                       10 17

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

JORNADES  RESULT.
10 St. Andreu Natzaret - Elvira   82-24
11 Elvira - Tiana   40-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Parets                         9 18
2 A.D. Femeni Ronda                   9 18
3 Basquet Llor                       11 16
10 Elvira Cuyàs  9 12

CB Elvira Cuyàs
Preinfantil B - Grup 13

JORNADES  RESULT.
8 Elvira Cuyàs - Les Franqueses   55-84
9 Elvira Cuyàs - Sant Quirze   72-63

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 P.M.E. Les Franqueses               9 17
2 Gramenet Basquet Club “A”           8 15
3 C.B. Vilassar De Mar                9 14
4 CB Elvira Cuyàs  9 13

CEB Can Sant Joan
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
11 Santa Perpètua - Can Sant Joan   74-58
12 Can Sant Joan - Alella   76-64

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpetua                12 22
2 C.B. Llinars “B”                   11 21
3 C.B. Llavaneres “A”                10 20
6 Can Sant Joan 12 16

CEB Sant Joan
Cadet. Campionat Prom. Cadet. Nivell B - Grup 5

JORNADES  RESULT.
8 Can St. Joan - Santfeliuenc   53-31
9 Gaudí - Can St. Joan   62-58

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Sant Ramon Nonat               9 18
2 Maristes Sants-Les Corts            9 17
3 C.B. La Salle Horta “A”             9 14
6 Can Sant Joan  9 10

CEB Sant Joan
Preinfantil. Promoció Nivell B - Grup 8

JORNADES  RESULT.
8 Can St. Joan - Parets   63-59
9 Mas Sant Llei - Can St. Joan   65-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B Parets “B”                      9 17
2 C.B. Cardedeu                       9 15
3 C.E.B. Can Sant Joan                8 14

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

JORNADES  RESULT.
10 La Salle - Descansa    
11 Cornellà - La Salle   50-35

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hispano Basket                      9 17
2 Safa - Horta                        9 16
3 Maristes Sants-Les Corts            8 16
8 CB La Salle  9 11

CB La Salle
Camp. Júnior B - Grup 6

JORNADES  RESULT.
11 La Salle - Rubí   59-66
12 Mira-sol - La Salle   74-53

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.B. Santa Perpetua                12 22
2 C.B. Llinars “B”                   11 21
3 C.B. Llavaneres “A”                10 20
15 CB La Salle 11 11

FUTBOLFUTBOL
CD Montcada A
Primera divisió catalana

JORNADES  RESULT.
17 Vilafranca - Montcada   1-0
18 Montcada - Morell   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Tarrega, U.E.  “A”  18 38
2 Cornella U.D  “A”  18 35
3 Vilafranca, F.C.  “A”  18 34
9 CD Montcada 18 22

UE Santa Maria A
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
13 Sentmenat - Sta. Maria    2-1
14 Sta. Maria - Romànica   1-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barbera, U.F.  “A”  14 35
2 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  14 30
3 Caldes Montbui, C.F.  “A”  14 28
9 Sta. Maria 14 20

UE Santa Maria B
3a regional - Grup 5

JORNADES  RESULT.
11 Sta Maria - Aguila   3-5
12 Premianense - Sta Maria   6-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Argentona, C.F.  “A”  12 34
2 Cabrils, C.E.  “B”  12 25
3 Oasis C.F. At.  “A”  12 24
12 Sta. Maria 12 11

UE Sant Joan Atlètic
2a regional - Grup 9

JORNADES  RESULT.
13 St. Joan - Llagosta   1-1
14 Montmeló - St. Joan    0-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Barbera, U.F.  “A”  14 35
2 San Juan At. De Montcada,U.E.  “A”  14 30
3 Caldes Montbui, C.F.  “A”  14 28

Sènior femení
2a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
9 San Mauro - Montcada   2-1
10 Montcada - Masquefa   4-1

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  9 24
2 Sabadell F.C., C.E.  “A”  9 22
3 San Mauro, U.D.  “A”  10 22

EF Montcada
Juvenil 2a divisió - Grup 20

JORNADES  RESULT.
9 Montcada - Cardedeu   4-3
10 Sant Celoni - Montcada   1-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Canovelles, U.E.  “A”  9 23
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  8 18
3 La Torreta, C.F.  “B”  9 17

EF Montcada
Cadet A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
11 Premià - Montcada   4-3
12 Montcada - Cardedeu   1-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Cardedeu, C.F.  “A”  10 30
2 Montornes, C.F.  “A”  12 29
3 Canovelles, U.E.  “A”  11 25
11 EF Montcada 10 12

EF Montcada
Cadet B. 2a divisió - Grup 18

JORNADES  RESULT.
9 Montcada - Vicremei   2-2
10 Bigues - Montcada   1-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Granollers, E.C.  “C”  8 24
2 Bellavista Milan, C.    9 22
3 Base Vicremei, C.F.  “B”  9 19
7 EF Montcada 8 13

EF Montcada
Infantil A. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Lliçà d’Amunt   2-0
12 Caldes Montbui - Montcada   4-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Mollet U.E.,Cf.  “A”  12 29
2 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  12 27
3 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  12 27

EF Montcada
Infantil B. 2a divisió - Grup 17

JORNADES  RESULT.
9 Caldes Montbui - Montcada   0-7
10 Montcada - Descansa    

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Parets, C.F.  “A”  9 24
2 La Torreta, C.F.  “A”  8 19
3 Escola De Futbol Montcada,C.  “B”  8 19

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 2

JORNADES  RESULT.
11 Montcada - Bonanova   4-0
12 Badalona - Montcada   0-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Catalonia, U.B.  “A”  12 36
2 Badalona, C.F.  “C”  11 31
3 Europa, C.E.  “B”  11 22
4 EF Montcada 11 20

EF Montcada
Aleví. 1a divisió - Grup 10

JORNADES  RESULT.
11 Montcada - La Garriga   2-5
12 Martorelles  - Montcada   3-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “A”  12 36
2 Mollet U.E.,Cf.  “A”  12 34
3 La Torreta, C.F.    12 31
14 EF Montcada 12 3

EF Montcada
Benjamí A - Segona divisió - Grup 14

JORNADES  RESULT.
9 Martorelles - Montcada   1-14
10 Montcada - Argentona   15-0

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  9 27
2 Polinya, Club F..  “A”  9 24
3 Canovelles, U.E.  “B”  10 24

EF Montcada
Benjamí B - Segona divisió - Grup 11

JORNADES  RESULT.
9 Montcada - Caldes Montbui   3-4
10 Granollers - Montcada   5-6

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Lliça D’Amunt, C.E.  “D”  10 27
2 Ametlla Valles, C.F.  “C”  9 24
3 Parets, C.F.  “C”  9 22
6 EF Montcada 9 18

EF Montcada
Prebenjamí F7 - Grup 4

JORNADES  RESULT.
9 Montcada - Palau-Solità   9-0
10 Caldes Montbui - Montcada   0-13

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Escola De Futbol Montcada,C.  “A”  10 30
2 La Torreta, C.F.  “A”  10 27
3 Lliça D’Avall, C.F.  “A”  10 25

EF Montcada
Prebenjamí B. Lliga Futbol 7 - Grup 1

JORNADES  RESULT.
6 Montcada - Polinyà  3-8
7 Barberà  - Montcada   1-2
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.
7  Montcada - Sabadell    1-10
8    Montcada - Barberà    -
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.
7  Barberà - Montcada B   4-2
8  Can Rull - Montcada  -

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.
7  Montcada - Mollet    2-3
8  Montcada - Sabadell    -

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.
13 Vilassar - Game’s Gallery   6-3
14 Game’s Gallery - CN Sabadell   8-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Santvicenti, F.S.  14 30
2 C.F. Corbera  13 28
3 F.S. Vilassar De Mar  14 28
5 EF Montcada 14 26

AE Can Cuiàs
1a divisió territorial - Grup 3

JORNADES  RESULT.
9 Can Cuiàs A - Centelles   6-2
10 La Sínia - Can Cuiàs A   2-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Ripollet   “B”  10 25
2 A.D. Can Cuyas   “A”  9 21
3 F.S. Santvicenti  “B”  10 21

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

JORNADES  RESULT.
9 La Concordia - Can Cuyàs   2-2
10 Can Cuyàs - La Sardana   4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 La Llagosta, C.D.  “A”  9 27
2 A.E. Montmelo  “A”  10 25
3 C.E. Pantiquet  “A”  10 21
11 AE Can Cuiàs 8 8

Game’s Gallery
Juvenil Nacional - Grup 6

JORNADES  RESULT.
9 Game’s Gallery - Canet   5-2
10 Martorell - Game’s Gallery   4-4

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.C. Barcelona  “A”  10 26
2 A.E. Les Corts Ubae  “A”  8 22
3 F.S. Garcia / Marfi l Sta. Coloma  “A”  9 21
6 Game’s Gallery 8 13

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

JORNADES  RESULT.
9 Game’s Gallery - Jesus Maria   8-1
10 Sagarra - Game’s Gallery   1-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  8 24
2 F.S. Garcia  “A”  9 24
3 F.C. Barcelona  “A”  9 21
4 EF Montcada 9 18

Game’s Gallery 
1a divisió aleví - Grup 2

JORNADES  RESULT.
7 Game’s Gallery - Castellar   8-0
8 Caldes - Game’s Gallery   0-12

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Finques Centelles  “A”  7 21
2 Montcada, F.S.  “A”  8 21
3 F.S. Parets  “A”  7 18

Game’s Gallery Montcada
Divisió honor benjamí -  Grup 1

JORNADES  RESULT.
7 Sagarra - Game’s Gallery   4-5
8 Game’s Gallery - Esparraguera   2-11

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  8 24
2 C.F.S. Palau   “A”  8 18
3 A.E. Martorell   “A”  8 18
9 EF Montcada 6 6

EF Montcada
2a divisió juvenil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
9 Palafrugell - EF Montcada   9-3
10 EF Montcada - Orrius   1-2

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Orrius Futbol Sala  “A”  8 22
2 Club F.S. Sagarra  “B”  9 19
3 Palamos, C.F.S.  “A”  10 16
9 EF Montcada 9 9

EF Montcada
3a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
9 EF Montcada - Bonaire   2-3
10 Sabadell - EF Montcada   7-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 F.S. Bonaire  “A”  9 25
2 A.E.E. Forat Del Vent   “A”  9 22
3 Club Natacio Sabadell  “A”  9 22
5 EF Montcada 9 15

AE Can Cuiàs
2a divisió juvenil - Grup 2

JORNADES  RESULT.
9 Can Cuyàs - CET 10   5-5
10 Mi Casa - Can Cuyàs   6-3

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Penya Barc. Collblanc Sants,Ae  “A”  10 30
2 F.S. Sant Just   “A”  8 18
3 Futbol Sala Finques Montbui  “A”  10 17
8 AE Can Cuiàs 10 13

CFS Montcada
Divisió honor infantil - Grup 1

JORNADES  RESULT.
9 Montcada - Jesus-Maria   8-1
10 Sagarra - Montcada   1-5

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 C.F.S. Esparreguera  “A”  8 24
2 F.S. Garcia  “A”  9 24
3 F.C. Barcelona  “A”  9 21
4 CFS Montcada 9 18

HANDBOLHANDBOL
La Salle masculí A
Lliga catalana - Primera fase A

JORNADES  RESULT.
11 La Salle A - Bordils   29-27
13 La Salle A - Parets   25-20

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Vilatel Geieg    12 23
2 H Palautordera-Salicru    12 20
3 Ch Bordils     12 13
7 La Salle A 12 8

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

JORNADES  RESULT.
11 La Salle B - Polinyà   35-34
12 La Salle B - Valldoreix   26-21

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 H Sant Joan Despí     10 18
2 H Sant Vicenç (B)    10 13
3 Bm Polinya     10 13
4 La Salle B 10 11

La Salle femení
Lliga catalana 1a fase - Grup 2

JORNADES  RESULT.
8 Ascó - La Salle ISTE   25-25
9 Descansa - La Salle ISTE    

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Salle Montcada Iste    7 12
2 Club Handbol Ascó    7 10
3 Club Handbol Igualada     6 13

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

JORNADES  RESULT.
11 Esplugues - La Salle   35-29
12 La Salle - Granollers   16-41

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Kh-7 Bm Granollers Sporting    11 20
2 H Sant Cugat (A)    11 20
3 H Banyoles     11 15
7 La Salle A 11 2

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

JORNADES  RESULT.
9 Sant Cugat - La Salle   38-22
10 La Salle - Sant Martí   20-61

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Liceo Frances (B)    8 16
2 Sant Martí-Voramar    7 14
3 Ch Canovelles     8 12
13 La Salle B 7 0

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

JORNADES  RESULT.
9 Tortosa - La Salle   aj.
10 La Salle - Sant Joan Despí   12-54

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Hc Perello     7 13
2 H Sant Joan Despi    7 10
3 Ch Vilamajor     8 8
5 La Salle 7 0

La Salle infantil
Campionat de Catalunya -Grup 6

JORNADES  RESULT.
9 Sant Martí - La Salle   46-14
10 La Salle - Sant Cugat   31-30

CLASSIFICACIÓ PJ PTS
1 Sant Martí-Jesus Mª Sant Andreu    7 14
2 Ce La Salle Bonanova     6 7
3 Oar Gracia Sabadell (B)    6 6
4 La Salle 7 5

resultats i classifi cacions



372a quinzena | Desembre 2007 Esports

Éxit de participació a la  
cinquena presentació 
dels Jocs Escolars
El pavelló Miquel Poblet va comptar amb l’assistència d’uns 50 equips

ESPORT ALS CENTRES EDUCATIUS

Uns 170 infants van par-
ticipar el 15 de desembre 
a la jornada de shoot-ball 
–una disciplina similar al 
joc conegut popularment 
com de matar– que l’Ins-
titut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) i el Con-
sell de l’Esport Escolar a 
Montcada (CDEM) van 
organitzar al CEIP Reixac,  
per als infants de les cate-
gories prebenjamí, benjamí 
i aleví que participen a la 
Lliga Escolar. 
L’objectiu de la iniciativa és 
que, per un dia, els infants 
provin i coneguin altres 
formes de fer esport. La 
participació a la jornada no 
va ser tan alta com s’espe-
rava degut al fred que feia 
aquell dia. 

Shoot-ball. Aquest joc con-
sisteix a eliminar jugadors 
de l’equip contrari mitjan-
çant el llançament directe 
d’una pilota a qualsevol 
part del cos dels jugadors 

contraris, excepte el cap. 
Els equips es distribueixen 
en dos camps i guanya el 
conjunt que elimina tots els 
membres de l’equip con-
trincant. 

La jornada estava dedicada als participants més petits de la Lliga Escolar

Més de 150 infants proven el 
‘shoot-ball’ al CEIP Reixac

ACTIVITATS IME

Núria Sánchez  | Redacció

Bons resultats dels atletes locals 
al cros comarcal de Barberà 

ATLETISME

Els atletes de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM) 
van obtenir set medalles 
a la tercera jornada del 
cros comarcal organitzat 
pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental. Els at-
letes locals van triomfar 
als terrenys de Can Gorgs,  
a Barberà, i van sumar 4 
guardons d’or, 2 de plata i 
1 de bronze.

Núria Sánchez  |  Redacció

Un miler de persones va 
omplir el passat 1 de de-
sembre el pavelló Miquel 
Poblet per celebrar la cin-
quena edició de la presen-
tació dels Jocs Escolars, 
que van organitzar l’Insti-

tut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) i el Consell 
de l’Esport de Montcada i 
Reixac (CDEM). Més de 
800 esportistes inscrits a 
la Lliga Escolar van parti-
cipar a la festa. La jornada 
va començar amb la desfi -

lada dels equips i el lliura-
ment del material esportiu 
a cada centre per part de 
les autoritats. També hi va 
haver exhibicions dels dife-
rents esports i activitats di-
rigides pels monitors de la 
JAM, a la zona d’atletisme.

Núria Sánchez  |  Redacció

Els assistents també van provar l’emoció de conduir un car  

El pavelló Miquel Poblet s’omple de gom a gom el dia de la presentació dels Jocs Escolars | FOTOS: SANTI ROMERO

Els més petits fent un dels jocs del programa de psicomotricitat  Un dels participants a la prova atlètica de salt de longitud 

Alumnes del CEIP Mitja Costa durant la jornada de shoot-ball | PILAR ABIÁN

Alguns dels participats al cros de Barberà | JAM

L’UE Montcada va cele-
brar el 16 de desembre 
l’onzena edició del clàssic 
Torneig de Nadal al pa-
velló Miquel Poblet, amb 
competicions per a infants 
i per a adults | NS

Nou torneig 
de Nadal
d’escacs

Dues de les partides ràpides disputades al Miquel Poblet | SANTI ROMERO
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El cadet A del CB Montcada 
s’ha assegurat la classifi cació 
per disputar el campionat 
interterritorial català a una 
jornada d’acabar la prime-
ra fase. El conjunt, dirigit 
per Miguel Ángel Cortón,  
va guanyar en la darrera 
jornada al Círcol Catòlic 
de Badalona per 72 a 67 i 
és segon del Grup Sisè del 
Nivell A amb 16 punts, tres 
per sobre del tercer classi-
fi cat, el Lima Horta. En la 
darrera jornada, l’equip lo-
cal visita la pista del líder, 
l’AXA FC Barcelona, que 
té els mateixos punts que 
el cadet A .
 
Júnior A. Per la seva banda, 
el júnior A, conjunt dirigit 
per Jordi Sistrachs, tancarà 
l’any realitzant una molt 
satisfactòria primera fase. 
L’equip local, que participa 

al Grup Primer de Prefe-
rent, –màxim nivell de la 
categoria júnior– va gua-
nyar en la darrera jornada 
al Natació Sabadell,  per 78  
a 65. Amb aquesta victòria, 
el júnior A suma cinc vic-
tòries al màxim nivell, una 
fi ta molt meritòria aconse-
guida pels jugadors de Sis-
trachs. El júnior A acabarà 
cinquè amb 19 punts, a tan 
sols una victòria per poder 
disputar, durant la segona 
fase, el campionat català. 
Els locals se situen al dar-
rera del Cornellà,  que té 6 
partits guanyats i 20 punts. 
D’altra banda, el cadet B 
millora el seu joc jornada 
rere jornada i aquesta mi-
llora es transforma en re-
sultats. El conjunt de Lluís 
Dalmau, que participa al 
Grup Segon del Campionat 
de Catalunya B, ha sumat 
importants victòries en les 

darreres jornades. En l’úl-
tima disputada, els locals 
es van imposar a l’Sferic 

Terrassa per 76 a 52 i es 
col·loquen a la dotzena po-
sició, amb 14 punts.

L’equip cadet A s’assegura 
la classifi cació matemàtica

BÀSQUET. CB Montcada 

L’equip juvenil del CB Montcada en un partit contra la Penya | SANTI ROMERO

El preinfantil suma una 
nova victòria i se situa 
a la zona còmoda

El preinfantil de l’Elvira 
Cuyàs va aconseguir una 
nova victòria contra el cuer, 
el Sant Quirze, per 72 a 63 
i se situa a la zona còmoda 
de la classifi cació. L’equip, 
dirigit per Juan Alonso i 
Jordi Zache i que participa 
al Grup Tretzè del Nivell 
B, és quart amb 13 punts. 

L’Elvira es jugarà la terce-
ra posició de la classifi cació 
en la darrera jornada, que 
es disputarà el 22 de de-
sembre. L’equip local visita 
la pista del Vilassar de Mar 
i el vencedor del matx aca-
barà tercer. Per la seva ban-
da, el sots-21 segueix líder 
del Grup Quart del Nivell 
B, amb 17 punts.

El conjunt sots-21 continua encapçalant la taula del seu grup | SANTI ROMERO

Núria Sánchez | Redacció

El conjunt júnior del CEB 
Can Sant Joan has sumat 
dues victòries consecutives 
importants i ha escalat fi ns 
a la cinquena posició de 
la taula. L’equip de Jordi 
Mane és cinquè del Grup 
Sisè del nivell B de Territo-
rial, amb 14 punts. En les 
darreres dues jornades, el 
júnior va guanyar al Cal-
des per un clar 73 a 60. El 
matx era important per als 
locals perquè l’equip valle-
sà és un rival directe del 
Can Sant Joan. Gràcies a 
la victòria, els locals han 
superat el Caldes i tenen la 
diferència de gols a favor. 

Resultats. D’altra banda, en 
les dues darreres jornades, el 
júnior de Can Sant Joan va 
perdre a la pista del segon 
classifi cat, el Santa Perpètua 

(74-58) i va guanyar contra 
l’Alella (76-64). Amb la victò-
ria, el conjunt de Mane està 

empatat a punts amb l’equip 
del Maresme, però dues po-
sicions per damunt.

El conjunt local és cinquè del Grup Sisè del Nivell B amb 14 punts

El júnior guanya dos partits 
importants i escala posicions

BÀSQUET. CB Elvira Cuyàs

Núria Sánchez  |  Redacció

El director tècnic de La Salle, 
Pablo Camarero, i els en-
trenadors de l’entitat van 
oferir una reunió informa-
tiva als pares dels jugadors 
per transmetre i explicar 
el nou programa educatiu 
i esportiu que l’entitat vol  
dur a terme. L’objectiu 
principal és educar i fomar 
persones, practicant esport. 
Durant la reunió es va inci-
dir en la tasca d’educadors 
que realitzaran els entrena-
dors. Així mateix, Cama-
rero també ha explicat que 
es demana que els pares es 
comprometin per aconse-
guir l’objectiu del cos tèc-
nic. “Volem que els pares 
siguin també un exemple 
a seguir i esperem que hi 
hagi implicació i serie-
tat”, ha indicat Camarero. 
El projecte, que coordina  

el director tècnic amb l’aju-
da de la junta directiva i els 
entrenadors, és una aposta 
de futur de l’entitat que vol 
formar un planter compe-
titiu i que respecti alhora 
valors com l’educació, el 

respecte i el companyeris-
me. D’altra banda, l’infan-
til ha estat convidat a par-
ticipar el proper 21 i 22 de 
desembre en el Torneig de 
Nadal que organitza el FC 
Barcelona.

El director tècnic, Pablo Camarero, va informar als pares del nou programa

La Salle treballarà per formar 
persones alhora que jugadors

HANDBOL.  CH La Salle Montcada

Núria Sánchez  |  Redacció

Els júnior ha vençat en els darrers dos partits de lliga disputats | SANTI ROMERO

La disciplina dels jugadors es treballarà des del planter | SANTI ROMERO

El júnior B fa una meritòria primera fase i es queda a una victòria de disputar el campionat català

Núria Sánchez  |  Redacció

BÀSQUET. CEB Can Sant Joan
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L’Infantil C empata 
contra el Mirasol en 
un matx polèmic 
El juvenil manté intactes les opcions d’ascens 

L’Infantil C que dirigeix 
Gerard Vendrell pateix 
dues ensopegades con-
secutives en les darreres 
dues jornades. Malgrat les 
derrotes el conjunt local 
es manté sisè del Grup 24 
de Segona Divisió amb 13 
punts. En la jornada 9, els 
locals van perdre al camp 
del Terrassa -un rival direc-
te- per un clar 6 a 1 i en 
la últim matx disputat, l’in-
fantil C va emptar a 3 en 
un fi nal polèmic a casa con-
tra el Mirasol-Baco Unión, 
quart classifi cat. L’equip de 
Vendrell guanyava 3-1 i els 
van empatar el matx en els 
darrers 10 minuts. El gol 
de l’empat va ser una fal-
ta dubtosa que l’arbitre va 
xiular a favor del Mirasol, 
el conjunt visitant va trans-
formar el llançament en 

gol i va deixar el marcador 
fi nal en empat a 3.

Juvenil. El conjunt juvenil 
de l’Escola manté intac-
tes les opcions d’ascens a 
Primera Divisió. L’equip 
dirigit per Manuel Moya, 
que és tercer amb 18 punts  
del Grup Vintè de Sego-
na Divisió, ha guanyat els 
seus últims quatre matxs. 
En la penúltima jornada el 
juvenil va guanyar a casa 
contra el Cardedeu per un 
4 a 3 i en la darrera jorna-
da es va imposar a domici-
li al camp del cuer, el Sant 
Celoni B per 1 a 3. L’equip 
va per bon camí de cara a 
obtenir l’ascens a Primera 
Divisió, fi ta que l’entitat 
va marcar al conjunt juve-
nil a l’inici de temporada. 
Aquest és l’objectiu del tèc-
nic, Manuel Moya.

Núria Sánchez  |  Redacció

L’infantil C va empatar el darrer partit en un matx polèmic | SANTI ROMERO

FUTBOL. EF Montcada 

L’aleví B es manté invicte i es 
col·loca al capdavant de la taula

FUTBOL SALA. CFS Montcada

El conjunt aleví B del CFS 
Montcada es manté invicte  
i s’ha situat líder després de 
guanyar en les dues darre-
res jornades. D’una banda, 
l’equip dirigit per José Cer-
vero i Manuel Carrasco 
va  imposar-se a domicili 
al tercer classifi cat, el Sant 
Joan de Vilassar, per un 
clar 2 a 6. 
En el partit corresponent a 
la jornada novena, l’aleví va 
guanyar al fi ns llavors líder 
de la categoria, La Unión 
Las Palmas, per 8 a 2. 
Gràcies a aquesta victòria, 
els locals s’han col·locat al 
capdavant del Grup Tercer 
de Primera Divisió amb 21 
punts, els mateixos que La 
Unión Las Palmas. D’al-
tra banda, els locals són el 
conjunt menys golejat de la 
competició, amb 9 gols en 

9 jornades, i el segon mà-
xim anotador amb 53 gols 
a favor. Els montcadencs 

van guanyar un partit im-
portant de cara a guanyar 
la lliga.

L’aleví B s’ha col·locat líder i es manté invicte de la categoria | SANTI ROMERO

Núria Sánchez  |  Redacció

Empat valuós del 
juvenil amb el CET 10

FUTBOL SALA. AE Can Cuiàs

L’equip juvenil de l’AE Can 
Cuiàs, dirigit per Matías 
Ruiz, va aconseguir a la 
novena jornada de lliga un 
empat a 5 molt important 
contra el tercer classifi cat, 
el CET 10 (Barcelona). El 
matx era important per als 
locals per no despenjar-se 
de la part alta de la taula. 
Actualment, l’equip local, 

que participa al Grup Se-
gon de Segona Divisió, és 
cinquè, empatat a 13 punts 
amb el conjunt barceloní i 
amb els Maristes de Sants-
Les Corts, que són quarts. 
D’altra banda, en el darrer 
partit abans del descans na-
dalenc, el juvenil del Can 
Cuiàs va perdre a la pista 
del Bar Mi Casa, desè clas-
sifi cat, per un clar 6 a 3.

Núria Sánchez |  Redacció

Un dels partits disputats pel juvenil del Can Cuiàs | SANTI ROMERO

El Centre Excursionista 
de Montcada, el Cim, i 
l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) van 
organitzar el passat 16 de 
desembre la darrera sor-
tida d’aquesta edició del 
cicle de sortides Montcada 
Camina a Sant Jeroni de la 
Murtra. 

Valoració. El president de 
l’entitat, Alfred Canals, ha 
valorat positivament l’edició 
d’enguany, en la que hi ha 
participat una trentena de 
persones per sortida, i ha 
explicat que s’incorporen 
novetats per a la propera 
campanya. “Volem fer més 
difusió de les excursions 
entre les entitats locals per-
què hi hagi més participa-
ció”, ha indicat Canals. D’al-
tra banda, el Cim inclourà 
alguna sortida fora del mu-
nicipi per evitar la repetició 
d’algunes excursions.

EXCURSIONISME

Montcada 
Camina 
arriba a la fi 

Els dos equips juvenils de 
futbol sala de l’Escola de 
Futbol han viscut aquest 
darrer mes les jornades 
més complicades de la 
primera volta. El juvenil A, 
que milita al Grup Primer 
de Segona Divisió, ha ju-
gat contra tres dels quatre 
primers classifi cats a la 
taula. El conjunt que diri-
geix Gerardo Suárez no ha 
pogut obtenir cap punt en 
els darrers tres matxs i se 
situa novè,  amb 9 punts.

Juvenil B. Per la seva 
banda, el conjunt dirigit 
per José Luis Carrasco ha 

guanyat un partit en les 
darreres quatre jornades. 
El juvenil B va vèncer a 
domicili contra el Castellar 
per 2 a 5. 
L’equip montcadenc tam-
bé ha rebut les visites dels 
primers classifi cats i actu-
alment ocupa la cinquena 
posició del Grup Segon de 
Tercera Divisió amb 15 
punts. Malgrat les darre-
res ensopegades el bloc 
local encara manté intac-
tes les opcions d’ascens 
a Segona Divisió, objectiu 
que el tècnic local es va 
marcar a principi de tem-
porada | NS

futbol sala

Partits difícils per als conjunts juvenils

Núria Sánchez  |  RedaccióL’equip local ha guanyat els darrers partits contra el tercer i el primer classifi cat

l’apunt

L’entitat està buscant nous entrenadors

La part tècnica de l’Escola 
de Futbol està treballant per 
aconseguir més ofi cials i en-
trenadors per als seus con-
junts. El coordinador, Carlos 
Depares, ha manifestat que 
fan falta moltes persones, 
“per poder arribar a tot”. A 
banda de seguir treballant 
aferrissadament en la recer-
ca de persones interessades, 

el coordinador ha fet públic 
el reclam de monitors i tèc-
nics qualifi cats que vulguin 
treballar per l’Escola. D’altra 
banda, Depares ha dit que 
el club segueix treballant per 
formar persones i educar els 
nens tant dins com fora del 
camp, objectiu que reque-
reix la implicació de moltes 
persones | NS

SANTI ROMERO



>A títol personal
Silvia Díaz

Paco García
Una professió dura però agraïda. En l’era de la telefonia mòbil, les comunicacions digitals i In-
ternet, la fi gura del carter, que porta documents de paper, sembla fora de joc. De tota manera, no és la 
pèrdua de les cartes escrites a mà el que enyora Paco García, sinó el contacte amb els veïns, “que la 
gent et convidi a un cafè quan li portes una carta”, explica. Amb 53 anys, aquest montcadenc nascut 
a Zamora va repartir cartes durant 25 anys per diferents barris, especialment a la zona coneguda com el 
Gurugú, a Montcada Nova i a Pla d’en Coll. Una lesió a l’esquena va obligar-lo a baixar de la moto i deixar 
els carrers i, des de fa cinc anys, està a la secció de lliurament de correspondència de l’ofi cina del carrer 
Montiu. En Paco, que també és un amant dels animals, del seu hort, de la natura i és membre del grup 
d’espeleologia CEAV, ha viscut en primera persona els canvis en el servei postal de Montcada, des del 
treball en una ofi cina al carrer Julio García fi ns a l’obertura, fa un mes, del nou local de carteria.

“La gent abans ens tractava 
com si fóssim amics seus”

Per què va decidir ser carter?
Jo volia estudiar medicina, però, 
amb set germans i sense pare des 
dels 11 anys, era molt complicat. 
En tornar de la mili, vaig decidir 
treballar de cara al públic i em van 
contractar a Correus.
Caminar durant hores ha de ser dur. 
Quin és l’al·licient d’aquesta feina?
Per damunt de tot, t’ha d’agradar el 
contacte amb la gent. Actualment 
tens molta menys relació amb els 
veïns que abans. Ara no trobes la 
gent a casa als matins i als blocs de 
pisos es comencen a col·locar les 
bústies fora. Abans convivies amb 
les persones, t’agraïen la teva feina, 
els feia il·lusió veure’t aparèixer. 
Segurament era perquè abans, 
com s’escribien cartes, vostè por-
tava notícies d’algú de fora...
Això d’una banda, però també per-
què ens consideraven com a algú 

molt pròxim, gairebé com de la fa-
mília. Els carters acabem coneixent 
personalment la gent a la que re-
partim, sabem quan serà o no a 
casa, si la carta que ha de rebre és 
urgent, d’algun familiar, del banc o 
de la Seguretat Social. Quan vaig fer 
la muntanyeta de Can Sant Joan, 
crec que vaig repartir més cartes 
al bar que no a les cases! 
I rebia propines...
Ara ja no passa, perquè la gent entén 
que el carter fa la seva feina i ja li pa-
guen perquè porti les cartes. De tota 
manera, abans cobràvem moltíssim 
menys. El dia que lliurava els sobres 
amb les pensions, arribava a casa 
amb prop de 5.000 pessetes de pro-
pina i en guanyava 12.000 al mes! Als 
barris més humils és on es donaven 
més propines.
Li dic un nom i un cognom. Vostè 
sabrà exactament on viu la persona?

Si resideix a una zona on jo hagi re-
partit i hi viu com a mínim fa cinc 
anys, segur que sí. Una vegada vaig 
fer una aposta a un bloc de pisos del 
carrer Pau Casals. Em van tapar els 
ulls i vaig haver de fi car onze cartes 
sense veure-hi. Només vaig cometre 
una errada.

Sempre es parla de la complexitat 
del terme municipal de Montcada 
Com afecta al repartiment?
No és tan difícil, perquè a les zones 
més apartades, com Vallençana, 
anem amb moto. Quan vaig co-

mençar a treballar portava una bi-
cicleta, amb dues carteres plenes. 
Després vaig agafar la moto, que no 
he deixat fi ns fa cinc anys, quan la 
meva esquena em va dir que ja n’hi 
havia prou de repartir. 
Com pot ser que hi hagi tanta corres-
pondència en l’era de la telefonia i 
el correu eletrònic?
Perquè les cartes tradicionals s’han 
convertit en factures de telèfon i en  
comandes que s’han tramitat des 
d’Internet. El correu no és tan per-
sonal, però per a nosaltres la corres-
pondència s’ha multiplicat per cinc.
Per què Correus té tanta mala fama?
Perquè la gent no entén que quan 
hi ha una errada, el perjudicat és qui 
ha pagat l’enviament, no qui el rep. 
Tampoc comprenc perquè la gent és 
capaç d’esperar una hora al banc o a 
l’Ajuntament i no pot estar deu minuts 
fent cua a Correus sense queixar-se.

Com veu el futur de la professió?
Sóc pessimista, perquè Correus en-
cara es privatitzarà més i, per exem-
ple, si les empreses troben que re-
patir en un barri una mica allunyat 
no és rentable, no ho faran. 
Correus ha estat notícia a Mont-
cada durant molts mesos. Com ha 
viscut vostè el procés?
Ha estat vergonyós tot el temps que 
ha trigat a obrir la nova carteria. A 
Montcada falten com a mínim dos 
carters, el que passa és que, per ex-
periència, sé que és molt difícil am-
pliar la plantilla.
Ara ve Nadal. Vostès ja no repar-
teixen aquella felicitació per rebre 
el tradicional “aguinaldo”.
Jo, de fet, només la vaig repartir quan 
treballava a Montornès. Em feia ver-
gonya, encara que molts veïns me la 
demanaven. Un any en vaig treure 
50.000 pessetes, molt més que el sou!

“Els carters acabem 
coneixent la gent a qui 
repartim, sabem quan 
serà o no a casa i si la 
carta que rep és urgent”

 SILVIA DÍAZ

Carter


