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L’Ajuntament aprova el pressupost més elevat de la història. Pàgina 3

LAURA GRAU

Les inversions municipals
superaran aquest any
els 15 milions d’euros

El Montserrat Miró es farà nou

El Concert d’Any
Nou i els Reis
clouen els actes
nadalencs

P. 22 i 23

>>  Carrossa del rei Baltasar

AFMIR
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>>El Valentine EBA
acaba la primera volta
ben classificat P. 25

L’Ajuntament cedirà els terrenys per construir el nou IES prop de l’actual P. 11

>> Mas Duran tindrà
una nova promoció
municipal de 53 pisos P.4

pàgines centrals

D’aquí cinc anys ha d’estar construït el nou edifici que acollirà l’IES Montserrat Miró.
Aquest és el compromís de la Generalitat després de comprovar que les deficiències i
mancances de l’equipament del carrer Carrerada no es poden pal·liar amb una remodelació.

>>  Medi Ambient diu
que Montcada no està
més contaminada P. 9

>> Comença l’enderroc
per construir la nova
plaça Nicaragua P.6

PILAR ABIÁN

>> Les farmàcies locals
segueixen sense dir
quina està de torn P. 10

LAURA GRAU

>> Les comparses
preparen la Rua de
Carnaval del febrer P. 21

repàs al 2005
12 mesos12 imatges

>> L’OMIC rep una
puntuació molt alta
dels usuaris P.12

AFMIR

La Cavalcada de Reis –tot i
l’amenaça de pluja–, i el Con-
cert d’Any Nou van ser les dar-
reres cites d’un ampli progra-
ma organitzat per l’Ajuntament
i les entitats per viure el Nadal.
Montcada ha gaudit d’un bon
nombre de moments màgics,
com ara les visites del Pare Noël,
que va passar pels diferents barris
de la localitat, i dels patges reials.
Us oferim una selecció de les
imatges més destacades
d’aquestes activitats.
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El govern municipal gestionarà més
de 42 milions d’euros aquest any

pilar abián
montcada

PRESSUPOST DEL 2006

L’oposició critica algunes inversions i alerta sobre el deute mentre el govern assegura no haver hipotecat el futur

opinions

Distribució per Àrees

Actuacions 14.781.000  en total

“Gestionar una ciutat és com

gestionar una casa i ens hem

d’hipotecar. Obres faraòni-

ques? No, si de cas, impor-

tants i necessàries”. Carles

Guijarro, portaveu del PSC

“La pressió fiscal a Montcada

és igual a la mitjana dels mu-

nicipis veïns. Cada habitant

aportarà 305 euros a les ar-

ques municipals i en rebrà

1.200”. Joan Maresma, porta-

veu de CiU

“El bon ritme de creixement

dels serveis a les persones

no és comparable al d’altres

àrees”. José F. Márquez, por-

taveu d’ICV-EUiA

“Són pressupostos d’apara-

dor, preelectorals. Es llença

la casa per la finestra amb

els impostos dels ciutadans”.

Eva Garcia, regidora del PPC

“El govern està hipotecant el

futur de Montcada amb obres

faraòniques. A la llarga toca-

rà reduir serveis o augmentar

la pressió fiscal”. Marta Agui-

lar, portaveu d’ERC

Àrea Territorial 18.295.969 �15,9%
Obres i Serveis Urbans, parcs i jardins, manteniment
i neteja

Àrea Econòmica 5.599.969 �10,5%
Hisenda, Promoció Econòmica

Àrea Interna 6.072.705 �1,5%
Recursos Humans, Governació, OAC

Àrea Social 4.653.083 �14,5%
Cultura, Educació, Salut Pública, Esports,
Serveis Socials, Joventut, Participació Ciutadana

Àrea Presidència 2.083.771   -5%
Alcaldia, Comunicació, Relacions Institucionals,
Coordinació General

Biblioteca    7.400.000 
Estadi de futbol 2.630.000 
Pla de barris 2.000.000 
Habitatges protegits 1.215.000 
Remodelació carrers 100.000 
Rotonda crta Ripollet 150.000 
Carrer Santiago 200.000 
Infraest. viàries 300.000 
Dependències mpals  345.000 
OAC Can Cuiàs            80.000 
Mobiliari     24.000 
Informàtica 90.000 
Gestió cadastral 75.000 
Policia Local 57.000 
Polígons industrials 105.000 
Entorn Reixac 10.000 

PRESSUPOST TOTAL 2006

42.265.071       �����31,3%

27.961.372  (2005)

25.476.614  (2004)

Organismes municipals

Montcada Òptima 2.982.089 

Montcada Societat Municipal 1.320.029 

Institut Municipal d’Esports    890.127 

Montcada Comunicació    367.328 

Ingressos previstos
Impostos directes    13.485.000 
(Bens Immobles, vehicles, plusvàlues i IAE)
Taxes 4.682.000 
(Recollida de residus, llicència d’obertura i guals)

Impostos indirectes 1.000.000 
(Sobre construccions)

Transferències corrents 7.740.000 
Participació tributs de l’Estat 5.000.000 
Fons Generalitat Cooperació 220.000 
Transferències MMAMB 416.000 
Subvencions Generalitat 400.000 
Subvencions Diputació 200.000 
Subvencions AMB 150.000 

�

les inversions

El govern municipal gestionarà
enguany 42.265.071 euros, el
pressupost més alt de la història
de la ciutat. El projecte econò-
mic es va aprovar el 22 de de-
sembre en Ple extraordinari amb
els vots a favor dels grups que
governen (PSC, CiU i ICV-
EUiA), mentre que l’oposició
(PPC i ERC) va votar en con-
tra. Si bé el govern defineix el
pressupost com ambiciós i, al-
hora, realista, l’oposició conside-
ra que hipoteca les arques
municipals i no s’ajusta a les
necessitats de la ciutadania.

Màxim control. El debat
pressupostari va durar prop de
dues hores. El president de
l’Àrea Econòmica i portaveu de
CiU, Joan Maresma, va argu-
mentar exhaustivament els
ingressos i les despeses previstes
i va fer especial èmfasi en les in-
versions, a les quals es destina-
ran més de 14,5 milions d’euros.
“Aquest esforç inversor obli-
garà l’administració local a
ser molt acurada en el capítol
de despeses ordinàries”, va dir
l’edil. Per tal de reduir aquest
apartat entre un 5 i un 10%, Ma-
resma va presentar el projecte
Montcada eficient que tindrà com
a objectiu analitzar els costos de
tots els serveis i les actuacions
municipals i plantejar noves
polítiques per optimitzar els re-
cursos. Davant les crítiques de
l’oposició respecte el deute de
més de set milions d’euros que
ha contret l’Ajuntament per pa-
gar la Biblioteca i l’Auditori de
l’Aqua i l’estadi de futbol, al polí-
gon de la Ferreria, Maresma va
assegurar que “el futur del mu-
nicipi no està hipotecat”.

Eixos del debat. D’acord
amb el portaveu de CiU, el del
PSC, Carles Guijarro, va definir
el pressupost com a “realista i
ajustat”. El tercer grup que for-
ma part de l’equip de govern,
ICV-EUiA, també va votar a
favor dels pressupostos. En el
seu discurs, però, el portaveu de

la coalició, José Francisco Már-
quez, va reclamar per a l’exercici
vinent “una major par-
ticipació de tots els grups en
l’elaboració del projecte
econòmic”. En la mateixa línia
s’ha posicionat la Comissió po-
lítica local d’EUiA en un co-
municat de premsa en què
també alerta sobre el creixement
del deute i la necessitat de desti-
nar més recursos a l’àmbit so-
cial.
Tant el govern com l’oposició
van lloar la tasca tècnica duta a
terme pel departament de l’Àrea
Econòmica en l’elaboració dels
pressupostos del 2006. No obs-

tant això, el PPC va votar-hi en
contra. Un dels arguments
manifestats va ser el desacord
amb els equipaments que hi ha
en construcció. “La Bibliote-
ca, l’Auditori i l’estadi no res-
ponen a les necessitats de la
ciutadania, que té altres prio-
ritats més urgents”, va dir la
regidora del PPC i diputada al
Parlament, Eva Garcia.
La portaveu d’ERC, Marta
Aguilar, va fer una de les inter-
vencions més extenses i crítiques
del debat argumentat el seu vot
en contra als pressupostos muni-
cipals. Aguilar va criticar també
la construcció d’un nou Auditori

i de l’estadi de futbol projectat
que va titllar d’“elitistes i no
ajustats a la realitat social de
la localitat” i va manifestar la
seva preocupació en considerar
com a “nul·la” la capacitat d’en-
deutament que tindrà el Consis-
tori en els propers anys.
L’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), va ser qui va tancar el
debat plenari qualificant el pres-
supost del 2006 com a “fabu-
lós”. L’edil va manifestar que
“es tracta d’un projecte eco-
nòmic únic” i va afegir que “la
hipoteca feta per sufragar els
equipaments previstos és del
tot assumible”.
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L’Ajuntament construirà 53 pisos
de protecció oficial a Mas Duran

sílvia alquézar
montcada

PLE ORDINARI DE DESEMBRE

L’acord amb Tort SA permetrà edificar 27 habitatges a preu concertat i guanyar 6.000 m2 de zona verda

 >> Perspectiva del Mas Duran. Al fons ja s’aprecien algunes construccions

El Ple de l’Ajuntament, reunit el
22 de desembre a la Casa de la
Vila, ha donat llum verda a
l’aprovació inicial de la
modificació del Pla General
Metropolità en l’àmbit discon-
tinu de Mas Duran-Ca la Nena
–antic camp de futbol d’Ais-
malibar–, MC5 i Pla de Reixac.
El punt va comptar amb els
vots a favor de tots els grups
municipals a excepció d’ERC,
que es va abstenir. Segons l’acord
aprovat pel Ple, el Consistori
guanya uns 6.000 m2 de zona
verda al Pla de Reixac, un
aprofitament mig del 10% del
sostre industrial de nova creació
i un seguit de beneficis en el sec-
tor residencial com ara la
construcció de 53 pisos de
protecció oficial i 27 de preu
concertat a la zona MC5. Pel que
fa als equipaments, el del sector
de Mas Duran serà de titularitat
municipal, mentre que el de Ca
la Nena serà propietat de Tort
SA. Aquesta societat també
podrà instal·lar al sector indus-
trial de Mas Duran una gasoli-
nera. Una vegada aprovada la
modificació inicial, el Consistori
té un termini de dos mesos per
fer l’aprovació provisional,
mentre que la definitiva anirà a
càrrec de la Comissió Territo-
rial Urbanística de Barcelona.

Expropiació innecessà-

ria. L’operació és fruit d’un
conveni urbanístic que recull les
negociacions entre el Consistori
i el grup d’empreses Tort SA –
ratificat al Ple del 30 de juny de
2005– mitjançant el qual l’A-
juntament evita fer front a una
expropiació d’una finca del
carrer Bach de Mas Rampinyo

per valor de gairebé 38 milions
d’euros. Gràcies a l’acord,
Montcada guanya el 10%
d’aprofitament dels diversos
usos previstos sense haver de
fer efectiva cap compensació
econòmica.
Un dels objectius de la modi-
ficació és la definició d’una
solució urbanística per a una illa
del sector de Mas Duran que
permeti la gestió del sòl i faci
compatible la coexistència del
corredor verd de la riera de Mas
Duran amb els nous usos. El
conveni també pretén ordenar
el sector de Ca la Nena com
element d’articulació entre el
barri i el nou creixement de
Mas Duran, a més d’obtenir per
al patrimoni públic unes par-
cel·les situades al Pla de Reixac
per destinar-les als sistemes
generals de parcs i jardins. La
superfície total dels sòls
implicats en l’operació urbanís-
tica és de 100.375m2, dividits en
quatre àmbits discontinus: Mas
Duran (55.288m2), Ca la Nena
(15.222m2), sector MC5
(11.728m2) i Pla de Reixac
(18.137m2). La sessió va cloure
amb la felicitació del president
de l’AV Vallençana, Joan
Cartanyà que, com ja és una
tradició, va desitjar bones festes
a tothom i un any 2006 pròsper
per a Montcada i els seus veïns.

-Aprovació d’expedients de
modificació de crèdit dins del
pressupost de l’Ajuntament de
2005. ERC es va abstenir.
-Aprovació definitiva de les
ordenances fiscals del 2006.
ERC i PP van votar en contra.
-Aprovació del nomenament de
la comissió d’entitats represen-
tants del barri de la Ribera, dins
del Pla de Barris. Unanimitat.

altres punts

Dins de l’àmbit de Política
Territorial, el Ple de l’Ajun-
tament va aprovar el con-
veni de cooperació amb el
Consorci del Parc de Coll-
serola per fer projectes als
espais lliures del parc dins
del terme municipal de
Montcada i Reixac. L’objec-
tiu del nou acord és millo-
rar i potenciar les vies
d’accés, recuperar les fonts,
establir noves zones de
lleure, netejar els torrents i
recuperar la flora autòc-
tona. Entre les actuacions
previstes s’inclouen la
segona fase de la restauració
del talús i formació de camí
a Can Cuiàs –amb un pres-
supost superior a 150.000
euros– i la porta d’accés de
Collserola en el sector de
l’escola bressol del barri, a
la capçalera del Torrent del
Bosc Llarg, a més d’altres ini-
ciatives encara per determi-
nar. El conveni és vàlid per
tres anys i cada entitat apor-
tarà 60.000 euros anuals. SA

Conveni amb
el Consorci
del parc de
Collserola

CAN POMADA TINDRÀ UN NOU ACCÉS
PER A VEHICLES DES DE MAS RAMPINYO

L’Ajuntament va acordar al
darrer Ple la prolongació del
carrer Salvador Dalí del sector
de Mas Duran, a Mas Ram-
pinyo, per enllaçar amb l’antic
Camí de Can Pomada, una
actuació que permetrà con-
nectar ambdues zones de ma-
nera més directa. El nou traçat
és més recte que l’actual i té
un pressupost de 200.337
euros, que seran sufragats
íntegrament per la Junta de
Compensació del Pla Parcial
MC5. D’altra banda, l’Ajunta-
ment va aprovar en Junta de
Govern Local el projecte d’ur-
banització de l’espai ll iure

prolongació

situat al nord est del sector El
Martinet. Es tracta de la urbanit-
zació de la zona verda ubicada
entre l’àmbit d’El Martinet i el
nou Camí de Can Pomada.

 >>Vista aèria de la urbanització

PILAR ABIÁN

Tràmit pel
Centre Cívic de
Can Sant Joan

El Ple de l’Ajuntament va
aprovar el 9 de gener en
sessió extraordinària autorit-
zar la societat IF3 Grupo
Constructor y promotor
perquè cedeixi a la companyia
Camí del Coll els drets i
obligacions que figuren al
contracte de permuta per a la
construcció del Centre Cívic de
Can Sant Joan. Aquesta segona
societat serà, doncs, l’encarre-
gada de dur a terme el projecte
que preveu tant l’edificació del
nou equipament, entre els
carrers Turó i Masia, com de
pisos i aparcaments. LR
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Les noves normes vetllaran
pel correcte aparcament

>> Ordenació del trànsit al Centre Llevant

Canviaran els sentits de circulació i zones de càrrega i descàrrega

laura grau
montcada

PILAR ABIÁN

Ja han començat els treballs de
col·locació de la nova senyalit-
zació vertical i horitzontal dels
carrers del sector Centre Lle-
vant. L’objectiu d’aquesta actu-
ació, promoguda per l’Ajunta-
ment, és regular l’aparcament i
posar fi a la permissivitat que
hi ha hagut en  en els últims anys.
També hi haurà canvis del sen-
tit de la circulació a determi-
nats carrers així com noves zo-
nes de càrrega i descàrrega. Les
principals novetats de la reor-
denació afecten el sentit de la
circulació dels carrers Clavell,
Santiago i Vilanova; un únic sen-
tit de circulació del passeig
Rocamora i del carrer Jaume I,
entre Bogatell i Provença, i el
canvi d’ubicació d’algunes zo-
nes de càrrega i descàrrega, així
com la creació de dues noves a
Jaume I. També quedarà pro-
hibit l’accés a l’avinguda de la
Ribera des de la illeta del carrer
Bonavista per evitar els acci-
dents que es produeixen sovint
en aquesta incorporació amb
poca visibilitat.

Estacionaments. Pel que fa
a l’aparcament, els vehicles hau-
ran d’estacionar només en un
costat de la via dels carrers
Santiago, Bonavista, Vilanova,
Doctor Buixó i pg Rocamora.
D’altra banda, es crearan noves
places d’estacionament a l’eix cen-
tral de Jaume I i al final del carrer
Guadiana, cantonada amb
Bogatell. La presidenta de l’Àrea
Interna, la socialista Carme Por-
ro, ha indicat que “aquests can-

vis responen a les queixes dels
veïns, sobretot els del carrer
Santiago i Bonavista que so-
vint tenen dificultats per ac-
cedir als seus habitatges a
causa dels vehicles mal apar-
cats”. L’Ajuntament també pre-
para la reordenació del trànsit a
la zona de Mas Rampinyo cone-
guda com el Gurugú un cop es-
tigui enllestida la rotonda del car-
rer Bach, que connecta Montcada
amb Ripollet.

 >> El carrer Clavell canviarà de sentit de la circulació
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sílvia díaz

montcada

>> Plaça Nicaragua. Can Sant Joan

L’espai es remodela per
millorar l’accessibilitat

 >> L’enderrocament de l’actual plaça va començar el 18 de gener

PILAR ABIÁN

en 2 minuts...
�Visita institucional de Manuel Royes

La remodelació de la plaça Ni-
caragua de Can Sant Joan va
començar el 18 de gener amb
les obres d’enderrocament de
l’actual plaça. L’actuació supo-
sarà un canvi en la fesonomia
d’aquest espai, situat al bell mig
de Can Sant Joan, per conver-
tir-lo en un punt de trobada,
accessible per a tothom. El preu
de l’actuació és de 575.000 euros,
sufragats per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, en el marc de
la xarxa d’obres vertebradores
que promou l’organisme.
El 10 de gener la brigada muni-
cipal va procedir a retirar la ve-

getació de la plaça. Onze dels
arbres es replantaran a la plaça
una vegada finalitzi la remode-
lació i la resta es reubicaran a di-
versos espais verds de Montcada
i Reixac. Amb motiu de l’inici
d’obres, no es pot estacionar als
carrers que envolten la plaça.

Disseny i funcionalitat.

L’espai tindrà un nou disseny, i
més zona d’arbrat de diferents
espècies, a més de jocs infantils
amb tobogans, integrats en un
duna de terra. El president de
l’Àrea Territorial de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac,
Alfons Romo (PSC), ha indicat
que l’objectiu és “crear un àm-

bit ajardinat, d’estada i pas-
seig per als veïns, que sigui
accessible per a tots els ciu-
tadans”. La plaça tindrà un
accés sense desnivells i s’elimi-
naran les actuals barreres arqui-
tectòniques.
Un dels elements més signifi-
catius serà la creació d’uns punts
d’aigua que es distribuiran al vol-
tant de tota la plaça. L’aigua, en
moviment visible i transparent,
deixarà veure el fons i recrearà
el pas del Rec Comtal per la zo-
na. Romo ha destacat la impor-
tància d’aquesta plaça, “un punt
neuràlgic del barri que uneix
el carrer Reixagó, el CEIP El
Viver i el camp de futbol”.

Les obres tenen costen 575.000 euros sufragats per l’Area Metropolitana

La companyia Aigües de Barcelona construeix una nova canonada
d’altra pressió de 600 m de llargada al camí de la Font Freda, al
Pla d’en Coll, per millorar el subministrament i pal·liar les avaries
que es produeixen de forma freqüent al conducte antic que passa
per la rambla de Països Catalans i el carrer Aragó. El regidor
responsable, Ramon Sánchez (ICV-EUiA), ha dit que “suposa
una millora important perquè permetrà la creació d’una xarxa
alternativa que mantindrà el subministrament d’aigua en
cas d’avaries”. SD

�Millores a la xarxa d’aigua

El delegat del Govern al Consorci de la Zona Franca, Manuel
Royes, va visitar el 13 de gener Montcada i Reixac. Després de la
rebuda oficial al
Consistori, on va sig-
nar en el Llibre
d’Honor del muni-
cipi i es va reunir amb
l´alcalde de Mont-
cada i Reixac, César
Arrizabalaga, Royes
es va desplaçar a
alguns dels
equipaments en funcionament i en construcció a la ciutat, entre ells
Montcada Aqua del qual va posar la primera pedra quan era
president de la Diputació de Barcelona. LR



7gener 2006notícies

Els terrenys de l’antiga IAR al
Pla d’en Coll surten a subhasta

L’empresa TFM (Teulades i Fa-
çanes Multifuncionals), dedica-
da a l’energia solar fotovoltaica
i amb seu al Pla d’en Coll, pro-
mourà una horta solar a Jumilla
(Múrcia) per captar energia so-
lar i vendre-la a la xarxa. TFM
obre així una nova via de nego-
ci amb l’objectiu de continuar
sent un referent nacional en ener-
gies renovables després d’haver
dut a terme la integració
arquitectònica d’energia solar a
la Biblioteca Pompeu Fabra de
Mataró o al Museu de la Tècni-
ca de Terrassa, entre d’altres. LR

L’empresa TFM
promou una
 horta solar

La cadena de supermercats
Condis, de Montcada, ha com-
prat a Carrefour 8 supermer-
cats Champion, dels quals 3 es-
tan a Barcelona, 2 a Girona i 3
més a Madrid. Amb aquestes
adquisicions, el grup fundat per
la família Condal  supera els
400 establiments i se situa ja en
406, que confirmen “l’expan-
sió a nivell nacional”, segons
la direcció de la firma
montcadenca.LR

Condis compra 8
‘súpers’ Champion

El preu de l’habitatge nou a
Montcada i Reixac ha experi-
mentat durant l’any passat un
increment del 17%, un fet que
situa el preu mitjà del metre
quadrat en 2.000 euros. Aquestes
són dades de la Societat de
Taxació en l’informe anual so-
bre els preus dels immobles
nous a Espanya durant el 2005.
La tendència del preu de
l’habitatge és de seguir pujant,
sobretot el de nova construcció.
A Montcada, un pis nou d’entre
70 i 80 metres quadrats pot cos-
tar prop de 400.000 euros. Gem-
ma Bermejo, gerent de Finques
Bona Sort, a Mas Rampinyo,
comenta que “el metre
quadrat es paga ja a 3.000
euros a moltes zones del
municipi”. LR

El preu dels
pisos nous puja
un 17% al 2005

Les instal· lacions d’IAR
Ibérica a Montcada i Reixac,
que va tancar les portes ara fa
8 mesos, han sortit a subhas-
ta. Els més de 30.000 m2 de
terreny ubicats al Pla d’en Coll
constitueixen la reserva de sòl
industrial més gran en venda
a la rodalia de Barcelona. Se-
gons l’acord a què van arri-
bar els treballadors i l’admi-
nistració concursal es prima-
ran les ofertes de compra que
incloguin un pla social per als
empleats. Aquest compromís
dóna preferència a una oferta
de Carrefour per instal.lar un
centre logístic als terrenys, que
donaria feina a 135 dels 430
treballadors de IAR. La fàbri-
ca de neveres va tancar el pas-
sat mes d’abril després que a
l’octubre del 2004 la direcció
anunciés un expedient  de re-
gulació de treball que va afec-
tar tres quartes parts de la
plantilla.

Els treballadors, a l’es-

pera. Tot i les mobilitzacions
que van dur a terme els treballa-

dors amb diverses manifesta-
cions a Barcelona, davant del
Departament de Treball de la
Generalitat, la direcció va
anunciar el tancament ara fa un
any argumentant una situació
de profunda crisi econòmica
de la multinacional italiana. Si
prospera l’acord entre treba-

l ladors i  l ’administració
concursal, ara que els terrenys
de la fàbrica han sortit a sub-
hasta, una part de la plantilla
es podria beneficiar del pla
social pactat fa uns mesos amb
la recol·locació en la planta de
la firma que es quedi amb les
instal·lacions.

pilar abián
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Part de la plantilla podria passar a treballar a la firma que compri el sòl

>> Ara fa vuit mesos que l’empresa amb seu a Pla d’en Coll va tancar

>> Terra Nostra és la zona més cara

PILAR ABIÁN

ARXIU/JORDI FLORES
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en 2 minuts...
�Horts del Ripoll es queden sense reg

Una trentena d’horts de la llera del Ripoll que hi ha a la banda
del poligon de la Ferreria podria desaparèixer si els hortelans
no resolen els problemes de reg, fruit
del trencament del canal que els
subministra l’aigua arran les pluges de
la tardor. Els hortelans han demanat
ajut, ara que s’acosta època de plan-
tar al Departament de Medi Ambient
del Consistori i a la Generalitat,
l’administració que té competències
sobre la llera, mitjançant l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA). PA

�Visita al riu Sarno de Nàpols

PILAR ABIÁN

Can Pomada
avança cap a
la legalització

Els propietaris de Can Pomada,
a Mas Rampinyo, han constituït
dues juntes de reparcel·lació per
dur a terme el projecte d’urbanit-
zació del sector. Els estatuts
d’ambdues associacions passen
ara per un mes d’exposició públi-
ca, per recollir possibles d’al·le-
gacions. El projecte, aprovat l’es-
tiu del 2004, consisteix en la pa-
vimentació dels carrers existents
amb la incorporació de tots els
serveis necessaris –clavegueram,
aigua potable, electricitat, enllu-
menat públic, gas i telèfon– a
més de tots els espais lliures
determinats al Pla Parcial de la
zona, aprovat l’any 2002.

Cost sufragat pels veïns.

Amb aquest procés, la legalit-
zació i regularització de Can Po-
mada arriba a la seva recta fi-
nal, després d’anys de treball
del consistori i dels veïns per
aconseguir el seu reconeixement
urbanístic. El pressupost del
projecte és de 2,2 milions per a
la unitat 1 d’actuació, que és la
més gran, i 800 mil euros la unitat
2. El centenar de famílies que viu
al sector sufragarà els costos.

L’Ajuntament ha adjudicat a
l’empresa Felsa la construcció
d’una rotonda a la cruïlla entre la
carretera de Ripollet i el carrer
Bach per un import de 110.250
euros  que suposarà l’inici d’una
reordenació global del trànsit de
vehicles al sector de Mas Duran,
necessària per fer front a la futu-
ra arribada de 4.000 nous
ciutadans. El tram entre els carrers
Tagamanent i Bach serà d’un
únic sentit (direcció Ripollet), fins
a la nova rotonda.  La resta de
carretera que arriba fins a Ripollet
continuarà sent de doble sentit.
Els vehicles que vagin en direcció
a Montcada per la carretera, quan

arribin a la rotonda, s’hauran de
desviar cap als polígons indus-
trials (dreta) o bé cap al Gurugú
i el Mas Duran (esquerra). “El
pla d’ordenació permetrà des-
viar el trànsit de camions cap
als polígons industrials per no
passar pel nucli urbà”, ha
destacat el President de l’Àrea Te-
rritorial, Alfons Romo (PSC).

Descongestió. El govern mu-
nicipal considera prioritari que
l’antiga Carretera de Ripollet sigui
un vial més del barri, desconges-
tionant així el trànsit.  Al Gurugú,
tots els carrers tindran un únic
sentit, a excepció del Camí antic
de Sant Cugat, que serà d’entrada
i sortida.

Una rotonda regularà l’accés
de trànsit a Mas Duran

sílvia díaz
mas rampinyo

L’actuació comportarà canvis del sentit de circulació

>> La rotonda es farà en aquest punt de la carretera de Ripollet

PILAR ABIÁN

El president de l’Àrea Territorial i regidor de Medi Ambient,
Alfons Romo (PSC), va visitar els dies 9 i 10 de gener la regió
italiana de Sarno, que participa en el projecte europeu El riu,
com a fil de vida. Els territoris associats al projecte són el riu
Sarno a la Campania (Itàlia), el riu Sorgue a la Vaucluse (França)
i el Ripoll al Vallès Occidental. L’objectiu del projecte és
desenvolupar actuacions que millorin qualitativament l’entorn
i l’ús dels rius de les regions participants, especialment en l’àrea
del patrimoni natural, l’oci i el turisme mediambiental. LR

pilar abián
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taulell d’anuncis gratuïts Informació:
935 726 491

Oferta de trabajo. Para tienda de Telefónia y
Movistar. Experiencia demostrada. Enviar
Currículo con foto a Cartera de Barcelona 222-
232 08291 Ripollet. E-mail :  RRHH@jesmon.net
Gos perdut amb gratificació. Divendres 6 de
gener es va perdre a Vallençana gosseta de 2
anys, color negre i raça “schnauzer enana”, amb
chip identificatiu. Es gratificarà amb 3.000 euros.
Contacte: Salva, 616 02 82 04 / 629 58 98 07
Mudanzas y transportes económicos. De
domicilios e industrias. 617 754 578/600 671 007.
Oferta laboral. Autoescola Garcaz precisa
administrativa para Montcada. 93 718 22 05.
Gos perdut. Pastor alemany de 10 anys, gros,
tot negre i amb les potes rosses. Porta xip. Es va
extraviar el 9 de gener a Santa Maria. Respon al
nom de Titín. Tels. 935 645 144//610 226 077.
Se vende. Silla eléctrica seminueva. Precio: 540
euros. Tel. 935 644 269
Lloguer de pàrquing. Es lloga plaça de pàrquing
gran al c/Aragó de Mas Rampinyo. Tlf. 620 992
410.
Se ofrece señora. para limpieza en casas
particulares, o cuidar personas los fines de
semana. Tel. 649 34 77 79
Busco trabajo. De electricista o de chófer. Tengo
22 años. Tel. 617 800 138.
Alquilo en Sabadell. Dos habitaciones, una
doble, en un piso nuevo junto a la Rambla y los
FGC. Con derecho a cocina y lavadora. Tel. 662
088 919.

Oferta laboral. Auxiliar de clínica dental e
higienista dental. Tel. 935 648 063.
Oferta laboral. Se busca persona joven sin
experiencia para trabajar en taller mecánico en
Montcada. 935 752 318.
Busco trabajo. Puedo cuidar a niños y personas
mayores los viernes, sábados y domingos. Tel.
649 347 779.
Busco piso pequeño para alquilar. Poseo
referencias. No compartido. En Montcada. Tel.
676 424 471
Se alquila nave industrial. En calle Castellon
(Pla d’en Coll) de 325 m

2 
y altillo de 89. Precio

2.350/mes. Tel. 610 760 054.
Se alquila nave industrial. En calle Rigola (Pla
d’en Coll) de 322 m2. Precio 1.800/mes. Tel. 610
760 054.
Se alquilan  2 naves industriales. En calle del
mig (Pla d’en Coll) de 649 m2 entre ñas dos, altillo
de 300 entre las dos. Precio 5.200/mes si se
alquilan juntas. Por separado 2.700 cada una.
Tel. 610 760 054.
Venc o llogo pàrquing. Carrer Alt de Sant Pere,
1. Lloguer 50 euros/mes, venda 15.000 euros.
Tel. 935 643 649 (Sra Paquita, Sr Agustí).
Trabajo a domicilio. Señora se ofrece los fines
de semana para cuidar mayores, niños y para
tareas del hogar. Tel. 649 347 779.
Busco trabajo. Señora con experiencia, seria, y
de confianza para dependienta, cuidado de
gente mayor. Tel. 935 644 927 o 676 424 471

L’Ajuntament ha adjudicat el servei de manteniment d’espais
rústics a l’empresa Azahar, Jardinería y Riesgos, per un import
de 43.091 euros. Es tracta d’un contracte de dos anys, pro-
rrogable a dos més, per a la rehabilitació i conservació de les
zones no urbanitzades que hi ha desplegades per tot el municipi,
com espais entre carreteres, talussos de les línies fèrries o solars
buits. El consistori ha inclòs en el nou plec de condicions més
metres quadrats de terreny a mantenir, dels quals destaca la
incorporació de la zona del pont de la Roca i el Mirador de
les Cultures. LR

�Manteniment dels espais rústics
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>> Deixalleria Municipal

laura grau
redacció
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Andròmines farà una campanya
per augmentar la xifra d’usuaris

Medi Ambient matisa les dades
sobre la contaminació de l’aire

La qualitat de l’aire de Montcada
ha superat en diverses ocasions
durant el 2005 els llindars per-
mesos per alguns contaminants
atmosfèrics. Aquest fet, però, no
implica que la qualitat de l’aire
hagi empitjorat sinó que ara la
legislació és més exigent que al
2004 i ha establert uns límits més
restrictius. El Servei de Medi
Ambient de l’Ajuntament ha fet
aquestes matisacions davant
l’alarma social creada per la pu-
blicació per part d’Ecologistes en
Acció d’algunes dades de l’infor-
me de la Xarxa de Vigilància i
Prevenció de la Contaminació

Atmosfèrica del Departament
de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat. En el moment
de tancar aquesta edició està pre-
vista una reunió –el 19 de ge-
ner– entre els tècnics dels muni-
cipis on s’han superat els límits
establerts i la responsable de la
Direcció General de Qualitat
Ambiental, Maria Comelles. Se-
gons el tècnic local, Roger Bar-
tra, “aquesta trobada servirà
per començar a elaborar el pla
d’actuació corresponent i per
obtenir informació més con-
trastada”. De fet, la nova legis-
lació obliga els municipis afec-
tats a fer plans d’actuació per
millorar la qualitat de l’aire.

Nivells. Segons les dades pu-
blicades per Ecologistes en Ac-
ció, a Montcada es van detectar
durant els últims 18 mesos 244
superacions dels nivells d’òxids
de nitrogen permesos per les di-
rectives europees i 114 dels ni-
vells de partícules en suspensió.
El límit de protecció de la salut
que marca la Unió Europea és
de 18 episodis de superació anu-
al per als òxids de nitrogen i 7
per a les partícules en suspensió.
Ecologistes en Acció reclama que
l’administració investigui les cau-
ses d’aquesta situació i actuï de
manera urgent. A més de Mont-
cada, altres municipis afectats són
Sabadell, Barberà i el Prat.

Els tècnics diuen que la qualitat és la mateixa, però les lleis són més dures

laura grau
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els arguments

Més contenidors soterrats

La Deixalleria no ha registrat un
increment important d’usuaris
particulars durant la campanya
nadalenca del 2005 ni tampoc un
augment significatiu del volum de
residus. Aquesta és la principal con-
clusió de l’informe que ha fet
públic l’entitat Andròmines, res-
ponsable de la gestió de
l’equipament de la Ferreria.
L’associació reconeix que el nom-
bre d’usuaris habituals, un total de
5.500,està estancat i anuncia la po-
sada en marxa d’una campanya
d’educació ambiental per donar
a conèixer la instal·lació entre la

UNA NORMATIVA ACTUAL MÉS EXIGENT

població. La majoria de ciutadans
que van acudir a la Deixalleria

durant l’última quinzena de
desembre i la primera de gener
van ser usuaris habituals ja registrats
que van aprofitar les vacances de
Nadal per portar els residus
domèstics a la instal·lació. Quant
el volum de residus, no s’ha
apreciat un augment significatiu ja
que, si bé l’aportació de particulars
va augmentar lleugerament, la
quantitat de residus provinents de
les empreses va disminuir.  Els
residus que van experimentar un
augment considerable respecte la
resta de l’any van ser els electrodo-
mèstics, el cartró, els envasos de
vidre, sobretot ampolles de cava,
i joguines velles.

Els límits de qualitat de l’aire superats a
Montcada en el darrer any no posen de
relleu un augment de la contaminació
respecte el passat sinó que són fruit
d’un canvi de les normatives que els
han modificat a la baixa. Els paràmetres
superats: partícules, òxids de nitrogen
i ozó són contaminants procedents,
majoritàriament, del trànsit rodat, i d’ac-
tivitats relacionades amb el creixement
urbanístic i d’infraestructures viàries i
ferroviàries. Aquestes consideracions
són importants per afrontar els Plans
d’Actuació que la legislació actual obli-
ga en els casos de superació dels
llindars de qualitat de l’aire. Plans que,
per ser eficients, hauran d’entrar en el
debat sobre el model territorial, els límits
del creixement urbanístic i la necessitat
d’una mobilitat sostenible, qüestions
que, ara per ara, no centren les prio-
ritats dels estaments econòmics,
socials i polítics, no només a nivell d’ad-
ministració local o autonòmica, sinó
malauradament a nivell mundial. A
Montcada, en els darrers anys, s’han
millorat molts aspectes ambientals tant
en l’àmbit de la indústria, amb trasllats i

modificacions im-
portants de pro-
cessos produc-
tius, com en l’àmbit
d’ordenació del
territori i de recu-
peració d’espais
fluvials i fores-
tals.Però no hem
d’oblidar que Montcada ha de suportar
infraestructures viàries, ferroviàries,
logístiques i de serveis que es dispu-
ten l’estret espai i concentren conta-
minació per manca de dispersió i per
repetits episodis d’inversió tèrmica. Els
Plans de soterrament de línies ferro-
viàries i carreteres milloraran notable-
ment la qualitat de l’aire, però  haurien
d’anar acompanyats d’un pacte per la
mobilitat sostenible arreu del país
perquè si no reduïm el trànsit no podrem
gaudir de una bona qualitat de l’aire.

Núria Vidal de Llobatera i Pomar

Cap del  servei de Medi Ambient de

l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Membre i Cofundadora d’Ecologistes

en Acció

Abans d’acabar el mes entraran en funcionament els contenidors
soterrats ubicats al carrer Lleida, davant de les instal·lacions de
Telefònica –fotografia superior. Hi haurà sis dipòsits diferenciats
per dur a terme la separació selectiva de les deixalles. També a Mas
Rampinyo, al carrer Pau Casals, s’estrenarà al mes de febrer una
altra bateria de contenidors soterrats. Abans l’Ajuntament distribuirà
entre els veïns informació per escrit sobre l’ús de cada dipòsit. La
previsió de Serveis Municipals és instal·lar-ne posteriorment als
carrers Guadiana, Jaume I i Larramendi. PA

>> Deixalleria de la Ferreria

PILAR ABIÁN

PILAR ABIÁN



10 gener 2006 notícies

en 2 minuts...
�Detingut per conduir contra direcció

�Controls policials a les escoles
La Policia Nacional ha incrementat la seva presència al voltant
de les escoles de Montcada. Agents de paisà i efectius mòbils
patrullaran per les rodalies dels centres de primària i secundària
de la ciutat segons ha confirmat el comissari de la Policia Na-
cional de Montcada, Santiago Lubián, per evitar el tràfic de
drogues a petita escala. Aquesta actuació, que a nivell estatal es
fa des del gener, ja fa dos anys que es va engegar al municipi en
col·laboració amb la Policia Local. LR

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el 30 de desembre
Rafael AM, de 49 anys i veí de Sabadell, que circulava en
contra direcció per la C-33 a
l’alçada de la Llagosta on un
vehicle havia sortit de la via per
evitar colisionar-hi. Poc
després el vehicle va topar amb
un altre a l’altura de Montcada
que va causar ferides lleus a un
altre conductor. L’infractor va
fugir a peu per acabar saltant a
la carretera C-17 des d’una alçada de 5 metres mentre fugia i
trencant-se els dos turmells. LR

Les farmàcies no informen a
finestra sobre el torn de nit

Les farmàcies de Montcada i
Reixac continuen temporal-
ment sense informar sobre
quin establiment està de torn
en recomanació del que va dic-
taminar el Col·legi de farma-
cèutics arran els atracaments
suferts per diferents establi-
ments al mes de desembre,
entre els quals hi va haver un
del municipi. Tot i que la Policia
i els Mossos d’Esquadra
asseguren que la xarxa que ha
comès els delictes ja ha estat
desmantellada, la mesura es
mantindrà provisionalment.
Els usuaris que vulguin saber
quina farmàcia hi ha de torn
cada dia s’hauran d’adreçar
prèviament a la Policia Local.

Protocol. La recomanació
del Col·legi de farmacèutics
s’ha aplicat a 26 poblacions de
Barcelona. “Ha estat la
resposta a una situació
d’emergència que es va do-
nar fruit de l’atracament a
16 establiments en tan sols
12 dies” ,  ha explicat el
vicepresident de l’entitat, Jordi
Dalmases. El Col·legi es
planteja, però, reprendre la
normalitat en breu després de
la detenció dels membres de
la banda, ja que el pressumpte
cap de la mateixa va ser
localitzat pels Mossos
d’Esquadra el 29 de desembre
a Cornellà de Llobregat.
Mentrestant, el protocol

�Desarticulada banda de falsificadors
d’actuació que se segueix
momentàniament al voltant de
les farmàcies de torn consisteix
a augmentar la vigilància poli-
cial de l’establiment al llarg de
la nit. Així es va acordar el
passat 2 de desembre en la re-
unió que van mantenir l’alcalde
de Montcada i Reixac, César
Arrizabalaga, la regidora de
Salut Pública i Consum, Eva
Gonzalo (PSC), i el cap de la
Policia Local, Antonio Franco,
amb els farmacèutics del
municipi. En tots els casos, el
detingut i  la seva banda

utilitzavan el mateix modus
operandi: escoll ien una
farmàcia que estava en torn de
nit,  rebentaven la porta i
intimidaven l´única persona
que hi havia a l´establiment
amb navalles i  estris
contundents, uti l itzant en
ocasions la violència. Justament
la matinada del 23 de
desembre van ser detinguts per
la Policia Local dos membres
de la banda a la rambla dels
Països Catalans després
d’haver atracat la farmàcia Vila
Nieto.

pilar abián
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>> Mesura per frenar els atracaments

Agents de la Direcció general de la Policia, en col·laboració
amb la Comissaria de Montcada, van desarticular a mitjan
desembre un grup dedicat a l’elaboració, duplicació,
embalatge, distribució i comercialització de roba falsifica-
da de diverses marques. En l’operació van ser detingudes
sis persones i es van intervenir gairebé 13.000 peces valorades
en 3 milions d’euros al costat d’altres efectes. LR

�Presó per a un maltractador
Un home de 35 anys ha estat condemnat a dos anys de presó
per agredir la seva dona després d’una discussió al domicili que
compartien a Montcada. El maltractador haurà d’indemnitzar
la víctima, a qui li va causar un trencament del nas, amb més de
6.000 euros. Els fets es van produir el 6 de febrer de 2004 i van
provocar que la dona demanés la separació. LR

LAURA GRAU

>> Al rètol exterior de les farmàcies es llegeix un avís com aquest

�Sentència pel cas de Biescas
L’Audiència Nacional ha condemnat el govern central i la
Diputació d’Aragó a pagar, en concepte d’indemnització,
11 milions d’euros a 62 de les 87 víctimes de la riuada que va
arrassar el càmping Las Nieves de Biescas el 1996 per abandó
de funcions perquè van autoritzar l’establiment del centre
turístic en un lloc d’alt risc. De Montcada i Reixac, van morir
un matrimoni i la seva filla, a més de dues dones veïnes de
Cerdanyola, que van viure anteriorment a Can Sant Joan.LR

MARIO AZAÑEDO

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107
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IES MONTSERRAT MIRÓ

L’estudi de la Generalitat conclou
que s’ha de construir un nou centre
pilar abián
redacció

L’Ajuntament es compromet a cedir uns terrenys propers als que ocupa actualment l’Institut
LAURA GRAU

l’apunt

RESPOSTA A UNA

REIVINDICACIÓ

 >>L’IES Montserrat Miró, amb més de 30 anys d’antiguitat, acull prop de 500 alumnes

L’Institut d’Ensenyament Se-
cundari (IES) Montserrat Miró
canviarà d’instal·lacions i d’ubi-
cació. La Generalitat de Catalu-
nya ha conclòs en el seu estudi
de viabilitat que l’edifici actual
és vell i obsolet i que no és pos-
sible remodelar-lo per adaptar-
lo a les necessitats del centre. Els
terrenys on es construirà el nou
IES els ha de cedir l’Ajuntament.
Per això els Serveis Tècnics
Municipals ja han començat a
estudiar possibles ubicacions
properes al sector on es va edifi-
car l’Institut fa més de 30 anys.
Amb prop de 500 alumnes inscrits,
el centre està ubicat al carrer
Carrerada en una zona molt
propera a la C-33, la línia de tren
de Puigcerdà i el riu Ripoll fet que
impedeix que les instal·lacions
puguin crèixer des d’un punt de
vista arquitectònic.

Objectiu municipal. El com-
promís del Consistori és que
l’IES Montserrat Miró continuï
a prop d’on és en l’actualitat per
tal de seguir acollint l’alumnat
del centre del nucli urbà i de
Mas Rampinyo.  “El nou Insti-
tut serà de qualitat, amb tots
els elements necessaris i
s’instal·larà molt a prop de
l’entorn actual”, ha manifestat
l’alcalde, el socialista César
Arrizabalaga, qui vol mantenir
la prudència respecte els
terrenys a cedir fins que no s’ha-
gin estudiat les possibles ubi-
cacions. La Generalitat, que
assumirà els costos de la cons-
trucció, requereix un solar que
disposi de 15.000 m2. De mo-
ment no hi ha un calendari fixat,
tot i que extraoficialment es par-
la d’un període màxim de 5

anys. A mig termini, el govern
autonòmic també haurà de
projectar el nou edifici de l’IES
La Ribera, previst amb el
trasllat de la fàbrica de pintures
Valentine i l’escola de primària
que hi haurà al nou sector en
creixement de Mas Rampinyo,
a Mas Duran, on s’han de cons-
truir 1.800 habitatges.

Satisfacció compartida.

La notificació del director de
Serveis Territorials de l’Ense-
nyament de la Generalitat,
Eduard Galceran, al Consistori
i a la direcció de l’IES Mont-
serrat Miró del resultat de
l’estudi de viabilitat que conclou
en la necessitat de construir un
nou centre ha satisfet tant el
professorat com l’AMPA de
l’Institut. “És la decisió més
assenyada, ja que remodelar
l’edifici actual hagués estat més
costós”, ha dit la presidenta de

maig del 2005. El Consell

Escolar sol·licita a Ensenya-

ment una actuació urgent per

solucionar les mancances del

centre, inicia una campanya de

recollida de signatures i con-

voca una festa reivindicativa.  El

govern local li dóna suport en

les seves demandes.

juny del 2005. Ensenya-

ment anuncia un estudi de

viabilitat per determinar si el

centre es pot remodelar o bé

si cal construir-ne un de nou.

També es compromet a fer ac-

tuacions urgents com la re-

paració del sostre del gimnàs

i la neteja del pati posterior que

es fan durant l’estiu.

gener del 2006. La Gene-

ralitat planteja la construcció

d’un nou centre.

l’entitat, Lluïsa Tena. La re-
presentant dels pares també ha
agraït el compromís de l’Ajun-
tament quant a construir el cen-
tre en la mateixa àrea d’in-
fluència. El director del centre,
Manuel Vidal,  ha apuntat la
voluntat de la Generalitat de fer
actuacions pal·liatives mentre el
nou Institut no sigui una realitat.
“Una comissió d’Ensenyament
avaluarà quines accions es po-
den dur a terme per guanyar
espai i millorar les qüestions
que afecten la seguretat”. Les
principals deficiències del cen-
tre, denunciades pel Consell
Escolar, passen per la mancaça
d’aules per acollir tots els grups
acadèmics, l’incompliment de la
normativa de protecció i segu-
retat, la manca de funcionalitat,
l’existència de patologies cons-
tructives i l’incompliment de la
supressió de barreres arquitec-
tòniques.

Miguel Rodrigo
guanya el
premi Cirit

L’estudiant montcadenc Mi-
guel Rodrigo López, que el curs
passat va fer 2n de Batxillerat a
la Salle Montcada, ha rebut un
dels 70 premis CIRIT amb què
l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitari  premia als millors
treballs de recerca de Catalunya
l’any 2005. Aquest és el segon any
que un treball fet per un alumne
del centre obté un del premis
CIRIT. El treball La implementació
en Visual Bàsic d’un algorisme per a
encriptar i desencriptar  va ser tutoritzat
pels professors Àngel Martínez
Mota i Josep M. Zaragoza Ra-
duà durant el curs 2004-2005. L’ac-
te de lliurament del diploma
acreditatiu i del premi econòmic
de 500 euros  es va dur fer 17 de
desembre al Palau de la Música
amb el president del Parlament
de Catalunya, Ernest Benach. LR

L’Escola d’Adults
reobre matrícula

L’Escola d’Adults, a la rambla
dels Països Catalans,  ha reo-
bert matrícula  fins a mitjan de
febrer. Les persones interes-
sades a cursar l’Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO) o
preparar-se la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà i
superior encara són a temps
d’apuntar-s’hi. El centre també
ofereix classes de llengua oral i
escrita per a estrangers, apre-
nentatge i perfeccionament de
la lectura i l’escriptura i inicia-
ció a l’anglès i a la informàtica.
Per als alumnes que no poden
assistir a classe l’escola ofereix
una aula d’autoformació
tutoritzada. LG

 >>Rodrigo amb Ernest Benach

LA SALLE
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L’OMIC treu un notable en una
enquesta sobre satisfacció

laura grau
montcada

 >> La seu de l’OMIC es troba a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’edifici de l’Ajuntament

LAURA GRAU

El servei, ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament, funciona de 10 a 14 h de dilluns a divendres

De quina manera van participar
les dones en la vida social i cultu-
ral del municipi des de la dècada
dels anys 30 i fins a la transició?
Com es desenvolupaven en el
món laboral? Eren presents en
l’àmbit polític i associatiu? Quines
reivindicacions tenien com a
col·lectiu? Aportar informació
sobre aquestes i altres qüestions,
recuperar, en definitiva, la
memòria històrica de les dones

és l’objectiu de l’exposició que
preparen el Consell Municipal de
la Dona i l’Oficina d’Atenció a la
Dona (OAD) per al mes de
maig. La mostra es basarà en
imatges fotogràfiques i un recull
de testimonis de dones que
serviran per contextualitzar el
paper que aquestes van tenir
gairebé al llarg d’un segle, en un
període en què el protagonisme
social era eminentment masculí.
“Es tracta de fer palesa la
contribució de les dones al

desenvolupament social del
municipi”, explica Núria Moner,
responsable de l’OAD.

Crida ciutadana. Les perso-
nes que disposin de material que
il·lustri la vida de les dones al
segle XX a Montcada i Reixac
es poden posar en contacte amb
l’Oficina de la Dona, a la Casa
de la Vila, o trucar al telèfon 935
645 132. El projecte es presentarà
públicament el 8 de març, Dia
de la Dona Treballadora.

Una mostra busca imatges sobre
la vida de la dona montcadenca

El Consell Municipal de la Dona i l’OAD organitzen l’exposició

pilar abián
montcada

>> Protesta de dones pel tancament de Motor Ibèrica l’any 1976, amb el
líder sindical Marcelino Camacho. Imatges com aquesta il·lustraran l’exposició

FOTO CEDIDA PER MERCEDES LÓPEZ

societat

La majoria dels ciutadans que
han fet alguna consulta o recla-
mació a l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC) durant l’any 2005 ha
manifestat la seva satisfacció pel
funcionament del servei. La
nota mitjana és de notable. Així
es desprén de l’enquesta que han
dut a terme la Regidoria de Sa-
lut Pública i Consum i la Unió
de Consumidors de Catalunya
(UCC) a partir de les entrevis-
tes telefòniques que s’han fet a
40 usuaris.

Ítems principals. L’horari
del servei, de 10 a 14h, es consi-
dera majoritàriament una bona
franja  horària però alguns usu-
aris demanen que s’ampliï a les
tardes, possibilitat que està estu-
diant el departament. El 97%
estan satisfets amb l’atenció i
consideren que han rebut expli-
cacions clares i concises. Una al-
tra dada destacada és que el 77%
s’ha sentit recolzats per part de
l’OMIC durant la tramitació de

la seva reclamació. Pel que fa a
les cues i les esperes, el 85% dels
usuaris opina que no ha hagut
d’esperar molt ni per telèfon ni
a l’oficina. Gairebé el 60% es-
perava el resultat obtingut i, pel
que fa al temps que ha trigat el
servei a resoldre el seu cas, el
52% opina que  ha resultat llarg.

En aquest sentit, la regidora de
Salut Pública i Consum, Eva
Gonzalo (PSC), ha dit que
“s’haurà de treballar sobre
els terminis de resolució de
la demanda per comprovar
que no superin els tres me-
sos que estableix la norma-
tiva administrativa”. Des de

l’octubre del 2005 el servei
compta amb el suport d’un tèc-
nic de la UCC que ha permès
ampliar l’atenció al públic.
L’oficina està situada a la plan-
ta baixa de l’Ajuntament i per
fer qualsevol consulta s’ha de
trucar per demanar cita al telè-
fon 935 726 474.

L’Associació d’Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS) ha recaptat
1.200 euros destinats a la com-
pra de 1.500 litres de sabó cor-
poral per als campaments de
refugiats de Tinduff, al sud
d’Algèria. Al llarg del mes de
desembre l’entitat ha distribuït
guardioles per establiments
públics i comerços del municipi
per tal de recollir les donacions
de la ciutadania. Aquests diners
inclouen la meitat de la venda
d’entrades del concert d’Any
Nou de l’Ajuntament, fet amb
caràcter benèfic –l’altra meitat
va a Cáritas– així com apor-
tacions de particulars, entitats i
partits polítics. Amb els diners
recaptats, l’Acaps comprarà
productes que després s’en-
viaran a Tinduff. Abans l’entitat
recollia directament els pro-
ductes però la classificació i
l’embalatge era un procés que
requeria temps i mitjans. “Ara
el que fem és anar a un
majorista i comprar a
l’engròs, això ens permet ad-
quirir més productes a un
preu baix”, explica el respon-
sable de l’Acaps a Montcada,
Xavier Jané. PA

L’Acaps recapta
fons d’ajuda al
poble sahrauí
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El comerç montcadenc ha
aprofitat les dates nadalenques per
fidelitzar la seva clientela amb un
munt de promocions i sortejos.
També ha tingut un important
paper dinamitzador el concurs
d’aparadors de la Cambra de
Comerç de Sabadell i el concurs
de guarniment nadalenc de
balcons de l’Associació de
Comerciants de Can Sant Joan,
ambdós amb suport de la
Regidoria de Comerç de l’Ajun-
tament. El passat 4 de gener, l’al-
calde, César Arrizabalaga (PSC) i
la regidora de Comerç, Antònia
Bofill (CiU) van fer entrega dels
diplomes acreditatius els pro-
pietaris dels establiments premiats
(veure pàgina 8). Pel que fa als bal-
cons millor decorats, els gua-
nyadors van ser Manuel Abazolo,

El comerç local dinamitza el consum
nadalenc amb accions participatives

laura grau
montcada

 >> Els premiats del concursos del comerç de Can Sant Joan amb l’alcalde

PILAR ABIÁN

Els concursos de guarniment d’aparadors i de balcons obtenen una bona resposta

Antonio de Pedro, María Hurta-
do i Ana Ponce.  Els guardons es
van lliurar el passat 12 de gener al
local de l’Associació de Comer-
ciants de Can Sant Joan, a l’Hotel
d’Entitats, amb l’assistència de
representants municipals.
El primer premiat es va endur un
xec de 150 euros, el segon un sopar
per a dues persones i el tercer, un
lot de vins. El president de l’entitat,
Rafael Domínguez, va remarcar la
importància d’aquesta convo-
catòria “per contribuir a crear
l’ambient nadalenc al carrer
i afavorir així les compres al
comerç del barri”. Amb més
de 300 balcons guarnits, Do-
mínguez es va mostrar satisfet
de la participació veïnal.

Rasca i Guanya. La cam-
panya organitzada per la unió
d’associacions de comerciants

Montcada Centre Comerç
(MCC) va començar el passat
mes de setembre, amb un regal
setmanal entre els clients dels co-
merços associats. Amb motiu de
les festes de Nadal, la junta va
decidir ampliar el nombre de
premis per poder donar-ne un
cada dia. Finalment el balanç és
de 150 premis especials i 10.000
tiquets d’aparcament gratuït
durant mitja hora. Entre els pre-
mis especials hi havia la televisió
de plasma –que va ser per al veí
Antonio Alonso, de Montcada
centre-llevant– 50 MP3, 50 ràdios
i 50 pendrives. Davant la bona
resposta dels clients a la iniciativa
la junta ha decidit mantenir el
Rasca i Guanya al llarg del 2006
amb premis setmanals. El pre-
sident de l’MCC, Pere Mercader,
ha fet un balanç satisfactori de la
iniciativa, sobretot per l’elevat

grau de popularitat que ha assolit
entre la població. “Per això hem
decidit continuar-la, tot i que
introduirem algunes varia-
cions d’acord amb els sug-
geriments que facin els es-
tabliments associats”, ha dit
Mercader.

 >> Rosa Marante, de la botiga Marial, va rebre el primer premi d’aparadors

 >> Antonio Alonso, premiat a l’MCC

Curs de
tècniques
de venda

Una desena de comerciants, la
majoria pertanyents a la unió
d’associacions Montcada Centre
Comerç (MCC) participa en una
nova edició del curs de tècniques
de venda que organitzen la Re-
gidoria de Comerç i el Servei de
Promoció de l’Ocupació (SPE)
amb el suport del programa
IDFO de Institut pel desenvo-
lupament de la Formació i l’Ocu-
pació que promou el sindicat
UGT. El curs es desenvolupa a
la sala de cursos del Consistori
els dilluns, dimecres i dijous i
pretén ajudar els botiguers a
millorar les tècniques comer-
cials per tal d’incrementar el vo-
lum de vendes i fidelitzar la
clientela. LR

Campanya a
favor d’infants
amb càncer

L’Ajuntament ha destinat 300
euros a la campanya Posa’t la go-
rra!, de l’Associació de Nens
amb Càncer (AFANOC), amb
l’objectiu de sensibilitzar la socie-
tat i donar-li a conèixer l’existència
del càncer infantil, per tal de nor-
malitzar la malaltia. La col·labo-
ració del Consistori s’ha fet a tra-
vés de la compra de cent gorres,
per valor de 3 euros cadascuna.
L’entitat treballa per la creació
d’una residència d’acollida per a
famílies desplaçades amb infants
malalts de càncer i l’adequació de
les instal·lacions hospitalàries per
a tractaments ambulatoris. LR

SÍLVIA ALQUÉZAR

MCC
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en 2 minuts...
�Agents de salut equatorians

�Festa musulmana del xai
L’associació Taarof bi Salam, amb col·laboració de
l’Ajuntament i de
l’associació Ibn Ba-
tuta, va organitzar
una xerrada sobre el
ritu de la Festa del
Xai, que els mu-
sulmans celebren a
començament del
mes de gener. La conferència va anar a càrrec de Lhssen Assou
i es va celebrar el 23 de desembre a la Casa de la Vila. SH

La devoció per una verge
laura grau
can pomada

L’entitat,en procés de constitució, participa cada any a la festa del Rocío

Grup Rociero Capricho Andaluz

gent que es mou

més informació
Grupo Rociero Capricho

Andaluz
 Telf. 935 645 229

LAURA GRAU

 >> Antonio Márquez, promotor de l’entitat, amb la maqueta de l’ermita del Rocío

“Per saber què és el Rocío
has de menjar, dormir, ballar
i cantar durant els quatre dies
al recinte, no és suficient anar-
hi de visita”, així resumeix
l’esperit de la festa Antonio
Márquez, un montcadenc de
Granada, devot de la Verge i
promotor d’aquesta nova entitat
que s’afegeix al ric teixit asso-
ciatiu del municipi. Tot i que
està en procés de constitució, el
grup –format per tres famílies
de Can Pomada–ja funciona des
del 2001, any en què el Rocío
va començar a fer-se a l’antic
polvorí militar de Mas Duran.

Hospitalitat. Des de llavors
cada any munten una caseta al
recinte on tothom és benvin-
gut. I no és una frase feta per-
què si algú s’acosta per la car-
pa comprovarà  que la famosa
hospitalitat andalusa no és un
tòpic i podrà tastar sense pa-
gar ni cinc un deliciosa tapa
acompanyada d’un bon vi. En-
guany el Rocío se celebrarà al
juny. Un mes i mig abans, el

grup comença a muntar la ca-
seta, que té cuina pròpia i lava-
bo. Els preparatius són una
bona excusa per reunir-se amb
els amics i la família i esmorzar
plegats després de fer la feina.
Enguany la caseta tindrà un
nou element que sorprendrà
més d’un visitant: una impres-
sionant maqueta de l’ermita de
la Verge del Rocío de Huelva
que està fent l’Antonio amb

molt esforç i paciència. El grup
també compta amb un mem-
bre especial: un cavall anome-
nat Capricho, que cada any par-
ticipa a la festa i que tampoc
no falta mai als Tres Tombs.

L’Associació per a la prevenció i promoció de la salut, CEPS,
ha format  cinc agents de salut i mediadors entre el col·lectiu
d’equatorians resident a Montcada que van rebre el diplo-
ma el 30 de
desembre a
la Casa de la
Vila –a la
foto. El pro-
cés ha durat
dos anys i ha
comptat amb
el suport de
l ’ A j u n t a -
ment i el finançament de la Generalitat. La regidora de Salut
Pública i Consum, la socialista Eva Gonzalo (PSC) va oferir
el suport de l’administració local “per establir els canals de
comunicació entre la comunitat d’equatorians i
l’Ajuntament”. Elena Santiago, de CEPS, va agrair la
col·laboració de l’Ajuntament, perquè considera que “és
fonamental per crear els espais de diàleg”. La formació
d’agents de salut i mediadors entre la comunitat equatoriana
és la segona experiència d’aquest tipus que es porta a terme
a Montcada.La primera es va fer amb el col·lectiu de perso-
nes magribines i, segons fonts municipals i del CEPS, la
iniciativa està tenint bons resultats. SA

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ
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gener febrer

maig juny

setembre octubre
+ titulars + titulars

+ titulars + titulars

+ titulars + titulars

Un tornado travessa la ciutat Inici d’obres de la Biblioteca

Festa Major a tot color Adjudicats els pisos de l’MSM

*Comencen les obres
del nou CAP al Pla d’en
Coll

*Montcada Òptima
construirà el futur
estadi de futbol

*La remodelació
de l’av. de la Ribera,
en marxa

*L’epidèmia de grip
s’allarga

*IAR Siltal intenta
salvar la factoria local

* L’Equip Verd promou
l’estalvi d’aigua

*La màgia dels Reis
captiva els infants

*Arrenca el procés
de regularització
d’immigrants

*IAR Siltal inicia
els tràmits per tancar
la fàbrica de neveres

*900 montcadencs
desfilen a la Rua de
Carnaval

*El cadastre es
revaloritzarà en
un 300%

*Comencen les obres
del Centre Lúdic

*”MiR, ciutat per a
tu”, nou logotip
municipal

*Prop de 4.000
alumnes inicien
el curs escolar

*Més negociacions
a Madrid sobre el TAV
i la línia de França

*Diada reivindicativa
sobre el Nou Estatut

*La Comissaria dels
Mossos s’obrirà al
novembre del 2006

*Diputació i Generalitat
subvencionen
programes socials

*Previsió de 500
habitatges al sector
de Valentine

Abocaments il·legals al Besòs El futur del mercat, a debat

gener 2006
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març abril

juliol agost

novembre
*Recel de l’hostaleria a
la nova llei del tabac

* Inversió de 9 milions
d’euros per a la Ribera

* El soterrament de la
c-17 s’iniciarà  a l’estiu

*Valentine es traslladarà
a Can Milans al 2007

desembre
+ titulars+ titulars

+ titulars+ titulars

+ titulars+ titulars

12 mesos12 imatges

Adéu a Joan Capella Primers casaments gais

Les escales mecàniques, en marxa La incineradora desapareix

IAR Ibèrica tanca L’IMPSÒL construeix a Mas Duran

*El govern decideix
mantenir la ubicació
del mercat ambulant

*Inauguració oficial
de l’Ecoparc 2

*La Generalitat
aprova el trasllat
de Valentine a
Can Milans

*Es presenta el Pla
de Millora Urbanística
de Terra Nostra

*El 68% dels votants
diu sí a la Constitució
Europea

*L’Ajuntament i el
Ministeri reprenen les
reunions sobre el TAV

*La Ribera, inclosa
en la Llei de Barris

*La Generalitat
confirma que el futur
hospital tindrà llits

*Troballa d’un molí
del s.II ac al jaciment
ibèric Les Maleses

*Aismalibar redueix
plantilla per la crisi del
sector

*Obres al CEIP Mitja
Costa prèvies a
l’adequació de la
futura escola bressol

*Visita d’una delegació
local a Águilas (Múrcia)

*Primera pedra de
l’estadi de futbol

*El cartró comercial es
recull porta a porta

*El Reglament de
Participació, a debat

*Les ordenances
fiscals pugen un 3,5%

gener  2006
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El proper número, el 3 de febrer

Editorial

Nou any, nou pressupost
L’any 2006 arrenca amb el pressupost més alt de la història de la
Corporació local. Si bé és normal que d’un any per l’altre la xifra
vagi en augment, el que no és habitual és que el creixement sigui
superior al 30%, com és el cas. L’explicació a aquesta significativa
pujada té, en part, relació amb projectes de gran envergadura com
ara la construcció de la Biblioteca i l’Auditori annexes a Montcada
Aqua, pels quals l’Ajuntament ha hagut de utilitzar una fòrmula
hipotecària anomenada cens emfitèutic per valor de 7 milions d’euros.
Aquesta operació ha rebut fortes crítiques per part dels grups de
l’oposició –PPC i ERC– que han alertat respecte la rèmora que això
pot suposar per al futur de la ciutat. El govern, contràriament, de-
fensa el seu projecte econòmic com el més encertat i el que permetrà
posar Montcada i Reixac entre els municipis capdavanters de la co-
marca quant a serveis, equipaments i qualitat de vida dels seus
ciutadans. Aquest debat no deixa de ser habitual en un Ple de
pressupostos. La diferència respecte anys anteriors és que l’oposició
no ha donat ni tan sols el seu vistiplau al capítol d’inversions.
El cert és que la cojuntura econòmica per al 2006 és d’incertesa i
debilitat en un context no només local, sinó mundial. Segons va
indicar en president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, davant
del mateix plenari, es preveu que a Catalunya no hi haurà creixement
econòmic mentre sí pujarà la inflació. En aquest marc, l’Ajuntament
vol dur a terme el programa Montcada eficient, destinat a contro-
lar al màxim la despesa ordinària i a reduir-la entre un 5 i un 10%.
Estrènye’s el cinturó és una decisió assenyada tenint en compte la
situació, així com analitzar en profunditat a què es destinen els
diners  sempre i quan això no signifiqui una reducció dels serveis
que requereix la ciutadania.

Telèfons d’interès
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més informació:

la bústia del lector

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
persones o institucions.

Cartes al director

>>Fil directe amb l’Ajuntament
Amb la nova llei antitabac em pregunto si a Montcada tindrem algun

bar per a no fumadors. De moment,  cap dels quatre que hi ha al meu

carrer ho és. Farà l’Ajuntament un llistat dels establiments lliures de

fum? Els meus fills i jo ho agraïriem.  M. Josep Obis. Montcada Nova.

A data d’avui ja existeixen bars a Montcada que han decidit que els

seus locals són espais lliures de fum. Ara per ara, segons la llei, les

actuacions en aquesta matèria són de competència autonòmica i

per tant, haurem d’esperar a veure quines actuacions se’n derivaran

de l’aplicació d’aquesta nova normativa. De moment, a nivell munici-

pal, hem fet uns adhesius que informen que no es pot fumar per

aquells establiments que han decidit ser un espai lliure de fum. Eva

Gonzalo Palau (PSC), regidora de Salut Pública i Consum.

Ajuntament-OMIC 935 726 474
Ambulàncies               061
Andròmines 935 641 574
Ambulatori  (concertar visites) 902 111 444

(servei d’urgències) 935 750 544
Auditori 935 751 289
Casa de la Vila (Cultura i Museu) 935 651 122
Biblioteca de M. Centre 935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan 935 751 901
Deixalleria 935 644 157
Jutjat 935 753 925
Montcada Comunicació 935 726 491
Montcada Aqua 935 650 996
OAC 902 270 370
Of. d’Atenció a la Dona 935 651 122
Policia Local 092-935 752 177-935 726 474
Policia Nacional           091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil 935 751 717
Punt de Servei FECSA 935 641 137
Recollida de mobles vells 935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME) 935 650 999
Servei de Recaptació OALGT 935 647 743
Servei Local de Català 935 751 644
Servei de Promoció Econòmica 935 648 505
Serveis Socials 935 753 430
SIJ A Prop (Can Tauler) 935 64 1741
Taxis 935 802 727

El TAV
Fernando Cajo

Montcada

>> Les ruego encarecidamente
a las 4 personas de la foto de la
página 20 de la última edición
de La Veu que digan a la pobla-
ción la verdad sobre el trazado
de la línea de Renfe (Ave y Cer-
canías) ya que, como más de
uno sabemos, el proyecto del fa-
moso puente de la línea de Man-
resa, fechado en 1965 y su reali-
zación no tiene mucha a antigüe-
dad y han tenido que morir mu-
chos vecinos de este pueblo para
resolver el tema. Si alguno de la
foto no se acuerda, hace más o
menos 2 años, se convocó a las
entidades cívicas del municipio,
para “vender” las afectaciones
que podían tener las instalacio-
nes de las cuales éramos parte
integrante. En mi caso durante
aquella época mi función era pre-
sidente del APA del CEIP Rei-
xac. Se nos dijo que durante el
curso 2003-2004 quedaría afec-
tado el patio de los niños de P3,
P4 y P5 y que la pistas de de-
portes serían cubiertas durante
el verano del 2003, cosa que to-
davía esta por hacer, por todo
lo dicho anteriormente. Menos
fotos y más hechos.

****************************
Vuit exregidors de l’Ajuntament

>> Com a regidors durant el
periode 1987-1991 –Esteve
Recasens, Francesc Díaz, Josep
Relat, Jaume Relat, Manel
Borell, Antoni Orihuela, Jaume
Ribera i Joan Sisó– volem fer
constar que que tots els edils,
tant els del govern municipal
com els de l’oposició vam fer
front comú davant les ad-
ministracions de Catalunya per
tal d’arrancar el compromís que
el pas del TAV per Montcada i
Reixac fos amb el soterrament
total d’ambdues línies. Estem a
les portes de concretar-se el tra-
çat definitiu al seu pas pel nostre
municipi i tot sembla indicar que
aquest compromís no es compli-
rà. La barrera que es crearà al
centre del nostre poble obligarà
tothom que passi per aquesta
zona a fer un saltiró, encara que
sigui amb l’ajut d’escales mecà-
niques. Total, un bunyol al mig
de Montcada i pels segles dels se-
gles, amén. No és això com-

fffffarararararmàciesmàciesmàciesmàciesmàcies

Rivas, c. Conca, 10
Duran, av. de 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

Vila Nieto, Països Catalans, 51

J. Vila, pg. Jaume I, 30

Guix E. Relat

2120 22
E. Relat

Localitzacions

panys, no és això! Com a mínim,
per coherència i dignitat l’Ajun-
tament i, en especial, les forces
polítiques municipals amb els
compromisos manifestats públi-
cament en el seu dia, cal que de-
fensi fins a les darreres conse-
qüències polítiques el soterrament
d’ambdues línies.

****************************
JMG

Terra Nostra

>>En La Veu de la 2ª quinzena
d’octubre dos escrits compartei-
xen pàgina, la 16 d’opinió. Un
a l’editorial “Projecte referent i
emblemàtic” i l’altre de la bústia
del lector “Soterrament total”.
El primer es refereix a la cons-
trucció de la nova biblioteca y
auditori, un projecte de mes de
8 milions d’euros que en gran
part pagarem el veïns en els prò-
xims anys via impostos, com el
IBI revaluat en un 300%. Ja sa-
bem que en menys de dos anys
hi ha eleccions i és el moment
de posar les primeres pedres per
tenir enllestides les obres pel
2007, això son vots. El segon és
un clam, una crida per millorar
el nostre poble, per reclamar el
compliment d’un projecte que
va ser aprovat i que suposava el
soterrament total de la línia de
França al seu pas per Montcada.
Sr. Aregall em sumo a la seva
crida. Jo no he nascut aquí però
porto vivint més de 40 anys i
no puc quedar-me quiet quan
necessita del meu crit. Estàvem
esperant el soterrament total i
no podem conformar-nos amb
menys, no acceptem falses ex-
cuses, Montcada no s’ho mereix,
no deixem passar la oportunitat
perquè no tindrem una altra.
Encara no he vist el CD del
“Projecte referent i emblemàtic”
però ja he vist el del soterrament
parcial, no m’ha agradat i segur
que no agradaria els veïns de
Montcada, sobretot als de Mont-
cada Centre i Centre Llevant.
Demaneu-lo a l’Ajuntament! Si
els nostres polítics busquen un
projecte emblemàtic, què millor
que l’eliminació de la barrera
que suposa la línia de França. Si
realment estimen Montcada,
que lluitin pel compliment del
projecte original i, si necessiten
ajuda, segur que la trobaran en
el moviment associatiu, en tots

J. Relat
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el veïns. No deixeu les coses a mit-
ges! Tenim un projecte aprovat
amb el soterrament total!

Demanda atendida
Rosa Aranda

Pla d’en Coll

>> Las usuarias y usuarios de
la plaça Joan Fuster del Pla d’en
Coll queremos mostrar nuestra
gran satisfacción tras la actua-
ción del Ayuntamiento por
atender a la demanda de un par-
que infantil para que los bebés
puedan disfrutar en dicha pla-
za. También queremos agrade-
cer a los vecinos del Pla d’en
Coll y a todos aquellos que son
asiduos al parque Joan Fuster
el apoyo que han dado para que
esta demanda fuese atendida.

Nuevos formularios
STP

Montcada

>> Sirva esta carta para dar un
pequeño tirón de orejas al mu-
nicipio en general ya que no sé
de quién es el fallo. Promovien-
do Montcada la igualdad y el
derecho de sus ciudadanos, me
encuentro que al solicitar los
documentos para contraer ma-
trimonio civil, la instáncia que
se ha de remitir al Registro Ci-
vil, figuran las frases “datos del
futuro esposo” y “datos de la
futura esposa” lo que me lleva a
pensar que alguien quiere apro-
vechar las fotocopias ya que los
impresos afortunadamente han
cambiado desde que se aprobó
el matrimonio entre personas
del mismo sexo. Tengo que de-
cir que mi indignación viene
dada ya que en este caso de fu-
turo esposo, nada de nada, se-
remos dos futuras esposas. Por
favor, que alguien subsane este
percance porque me niego a
presentar dicha instáncia en es-
tos términos.

Vamos a Belén
Josefa Miras

Montcada

>> Estas fiestas he valorado más
que nunca la exposición de la
Agrupació de pessebristes. Tanto tra-
bajo es de admirar, por lo que
me alegraría que recibiese el
apoyo necesario para seguir la
tradición. Es un arte que debe-
ría conocerse ya que no se trata
de un simple adorno y nos re-
cuerda el pasado. Por ello creo
que los pesebristas merecen más
atención. Espero que los que lle-
van el timón les den la ayuda
necesaria para seguir adelante.
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:: Som sempre solidaris o només

en èpoques puntuals?

:: Coneixem els projectes solidaris

que hi ha a Montcada?

:: Què entenem per solidaritat?

La partida de

l’Ajuntament per a

Solidaritat aquest

2006 puja a

120.000 euros

Montcada és una ciutat solidària?

M. Jesús
Vizcaíno
Mestressa

de casa

M. Carmen
Ortega
Mestressa

de casa

� No participo a cap campanya
o associació directament, sobre-
tot per manca de temps. No estic
gaire al dia de les campanyes
que es fan a Montcada.

Paqui
Mayer
Administrativa

la veu dels veïns

Pedro
Méndez
Ferroviari

� Sempre es pot col·laborar
més, no fem molt per la gent que
ho necessita. Acostumo a parti-
cipar en campanyes de donació
de roba, aliments o diners.

� S’hauria de fer més, sobretot
les administracions. Els ciuta-
dans també han d’aportar el seu
gra de sorra. Participo a les
campanyes de recollida d’ali-
ments, joguines o roba.

� No acostumo a participar en
campanyes. A l’estiu, com estic
més lliure, sí faig alguna cosa.
Estem ben informats de les ini-
ciatives que s’impulsen des de
Montcada.

El fòrum. Solidaritat

opinions contrastades

Per informar-se sobre el tema...
� ACAPS Catalunya. www.sahara-acaps.org. Web oficial de l’entitat

� Tortajada, Anna. Filles de la sorra. Plaza & Janés: Barcelona, 2002

� Los baúles del retorno. Direcció: María Miró Nexo. 1995. Amb Jordi Dauder,

Paulina Gálvez i Sílvia Munt

Montcada i Reixac
subvenciona projectes
a Nahulingo (El
Salvador) i la Paz
Centro (Nicaragua),
pobles agermanats

�

“Cada vegada hi ha menys col·laboració”
Ser solidari amb Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS) implica estar d’acord amb el procés
d’autodeterminació del Sàhara Occidental. Els nostres
socis comparteixen la causa política, però la gran majoria
de població el que coneix és la part més lúdica, com les
colònies d’estiu, sense implicació política. Aquesta
activitat ha estat un encert perquè ha afavorit que la gent
conegui la situació dels sahrauís i, de pas, que
s’aconsegueixi algun soci, encara que hi ha persones que

acullen un infant i no tornen a contactar amb nosaltres
fins a l’any següent. En termes generals, podem dir
que Montcada és solidària, però l’ACAPS cada vegada
té menys col·laboracions. En pocs anys, hem passat
de quinze a set infants acollits, les aportacions a la
Caravana del Sàhara són més minses malgrat que la
gent cada vegada està més assabentada de la situació
del Sàhara. No obstant això, agraïm les aportacions
que ens ajuden a continuar amb els nostres projectes.

Xavier Jané
President d’ACAPS
Montcada

“Solidaritat és desenvolupament, no beneficiència”
Per a Tazumal, solidaritat és ajudar a desenvolupar
eines que permetin a una comunitat valdre’s per si
mateixa i no un suport puntual com la caritat o els
ajuts d’emergència. Durant els cinc anys que portem
treballant hem creat una sensibilitat que a Montcada
no estava prou desenvolupada. Sí que hi havia grups
de solidaritat i l’Ajuntament feia aportacions. Al prin-
cipi, l’administració no entenia el nostre concepte de
cooperació per al desenvolupament, una eina per crear

un teixit social i formar la població en projectes
que tenen un inici, un final i un seguiment. Actual-
ment, l’Ajuntament de Montcada és un dels més
solidaris i s’ha involucrat en la nostra causa, com
queda palès amb l’agermanament amb dues pobla-
cions d’Amèrica Central. Ara volem anar a més i
involucrar tota la població. Actualment estem man-
tenint converses amb les AMPA dels instituts per
donar suport a un projecte educatiu.

Rafael Alemán
President de Tazumal
Catalunya-El Salvador

“Hem de treballar per acabar amb les injustícies”
A Montcada hem fet molt bones campanyes, com la
Guerra de Bòsnia o l’huracà de l’Índia, i la resposta ha
estat molt positiva. La gent respon en un primer mo-
ment, amb l’emergència, i això és important, però no el
fonamental. La solidaritat no ha de ser una acció puntual,
sinó treballar per transformar les situacions socials i
polítiques injustes que s’agreugen quan passa una desgràcia.
Els desastres naturals sempre afecten més a on hi ha pobresa.
Calen actituds actives per acabar amb les injustícies i això

s’aconsegueix amb el temps i entre tots. El que fem les
ONG té les seves repercussions, però només amb la
col·laboració de tothom aconseguirem canviar les co-
ses. Hem de tenir una actitud activa en el nostre dia a
dia, participant en campanyes, mobilitzacions,
denunciant les injustícies i parlant i educant els fills a
tenir actituds solidàries, però també crítiques i actives
per transformar les situacions injustes que es produeixen
en el nostre entorn i a d’altres indrets del món.

Maria Vide
Comitè de Solidaritat

Jesús
Ruiz
Administratiu

� Som poc solidaris, per pas-
sotisme i per comoditat. Solida-
ritat no és fer una donació, que
és el més fàcil, és involucrar-se
directament en un projecte.
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Divendres 20
torneig. Playstation. Hora: De 19 a

22h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Organitza: Regidoria de Joventut.

Dissabte 21
natació. Campionat Comarcal. Hora:

A partir de les 9h. Lloc: Montcada Aqua.

Diumenge 22
sortida. Montcada Camina amb...

L’església de Reixac.  Hora: 10h. Lloc: Pl.

Lluís Companys. Organitzen: El Cim i l’IME.

sortida. Visita guiada a l’exposició Art

Noveau de Caixa Fòrum.  Hora: 11h. Lloc:

Plaça Espanya de Barcelona. Organitza:

Fundació Cultural

teatre familiar. Contes de la

Mediterrània, a càrrec de la Cia. Teatre de Cordó.

Hora: 12h. Lloc: Auditori. Preu: 3,10 euros.

Dimarts 24
veredicte. II Premi Alsina de fotografia.

Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Divendres 27
festa. Diada del soci de La Salle. Hora:

21h. Lloc:Discoteca Cactus.Entrada lliure.

hora del conte. Hora: 18h. Lloc:

Biblioteca Can Sant Joan (Turó, 45).

cinema. Supersizeme. Hora: 19h.

Lloc: Espai Jove Can Tauler. Gratuït

Dissabte 28
debat. Jornada de debat sobre el paper

HORARI

De dimarts a dissabte: de 17 a 21h

diumenge: d’11 a 14h

DEBAT
LITERARI
SOPAR

A l’ABI

Dissabte 28, 21h.

Diumenge 22, 12h
TEATRE FAMILIAR

CONTES DE LA
MEDITERRÀNIA

Preu: 3,10 euros
Cia. teatre de Cordó

EXPOSICIONS

MIRATGES. De LAURA ROCA

Fins al 12 de febrer

 Lliurament dels guardons

10a Edició del premi de
Narrativa Curta Ateneu
Domingo Fins i del premi
de literatura juvenil .

CINEMA

De Emilio Martínez

Dissabte 28, 19 i 22h

Preu: 3,60 euros.

LOS DOS LADOS
DE LA CAMA

clau de les dones migrants en la creació de

xarxes socials i el paper en la integració o

guetització a la cultura d’acollida. Amb la

participació de l’Associació d’equatorians

ASEMR  i l’Escola Bon Dia. Hora: De 10

a 14h. Lloc: Casa  de la Vila. Organitza:

Federació de Dones de Catalunya i OAD.

trobada. 25 anys dels Pastorets a la

Unió de Mas Rampinyo. Hora: 18h. Lloc:

La Unió. Organitza: La Unió.

cinema. Los dos lados de la cama, de

Emilio Martínez. Hora: 19 i 22h. Lloc:

Auditori Municipal. Preu: 3,60 euros.

sopar literari. Sopar i lliurament del

Xè premi de narrativa curta i I premi de

literatura juvenil Ateneu Domingo Fins.

Hora: 21h. Lloc: Sala ABI.

Diumenge 29
sortida. Visita a un Gremi Medieval de

Ciutat vella. Hora: 11h. Lloc:Plaça Nova de

Barcelona. Organitza: Fundació Cultural.

Diumenge 5 de febrer, 12h
TEATRE FAMILIAR

TUTTI COLORI

Preu: 3,10 euros

Cia. l’Estenedor

més informació: www.montcada.org

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

SALA PRINCIPAL

Casa de la Vila

Fins al 3 de febrer

II PREMI ALSINA
DE FOTOGRAFIA

Dilluns 30
subvencions Carnaval. Ober-

tura del segon termini per sol·licitar

subvencions per a la Rua.

Dissabte 4
sortida. Sortida al Santuari de Núria.

Hora: 7h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina.

Preu: 37 euros per a adults i 32 euros per

als nens. Organitza: Comissió de Festes

de Terra Nostra.

Diumenge 5
sortida. L’Aigua, font d’informació ur-

bana. Recorregut de fonts de Barcelona

Hora: 11h. Lloc: Font Canaletes. Orga-

nitza: Fundació Cultural.

teatre familiar. Tutti Colori, a càr-

rec de la companyia l’Estenedor. Hora: 12h.

Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3,10 euros.

Del 6 al 26 de febrer

FEM NOSTRE EL RIPOLL.
el riu com a fil de vida

Amb  Ernesto Alterio, Guillermo Toledo, Alberto San

Juan, Emilio Martínez Lázaro

Quan sembla que els nois són els que han aconseguit

trobar el seny, ara són les dones les que de forma impre-

visible i amb la contribució d’una antiga amiga perden el

cap.  Tot això ho descobrirem només a la darrera cançó,

perquè en aquesta ocasió, també canten. Per suposat.

‘El paper clau de
les dones migrants
a la cultura
d’acollida’

A la Casa de la Vila

Dissabte 28, De 10 a 14h.

Organitza: Federació de Dones de
Catalunya per la Igualtat i l’Oficina
d’Atenció a la Dona
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El Carnaval, la propera cita
prevista al calendari festiu

RUA 2006

El proper 30 de gener s’obre el segon termini per sol·licitar subvencions per a les comparses

sònia hernández

redacció

les bases per les subvencions

 >> Les comparses desfilen per tot el municipi i, finalment, fan la seva coreografia al pavelló Miquel Poblet

L’ABI prepara
el lliurament
del Xè Premi
de Narrativa

L’ABI celebra el seu tradicional
sopar literari el proper 28 de
gener, on es farà el lliurament de
la desena edició del Premi de
Narrativa Curta Ateneu Domin-
go Fins i la primera de la seva
categoria juvenil. A la d’adults
han concorregut una trentena
d’obres, mentre que a la
categoria de nova creació la
resposta no ha estat la que espe-
raven els organitzadors, ja que
ha registrat un índex de parti-
cipació molt més baix. El premi
és de 1.000 euros en el primer
cas i de xecs regals de llibreries
en el segon. Aquesta edició vol
retre homenatge a les persones
que han fet possible la iniciativa
aquests 10 anys. Les entrades per
assistir costen 30 euros per als
socis i 35 per al públic en gene-
ral i es poden aconseguir a la seu
de l’entitat els dimarts i dijous
d’11h a 13h. SH

La Fundació
Cultural activa i

actualitza la
seva web

La Fundació Cultural Montcada
ha activat la seva pàgina web. A
l’adreça lafundaciomontcada.org es
poden consultar l’agenda d’actes
i informació sobre els diferens
fons documentals de l’entitat,
que promou la investigació i la
recerca en la història local, com
l’arxiu fotogràfic i la documen-
tació del dramaturg i investiga-
dor montcadenc Xavier Fàbre-
gas, a més de les dades neces-
sàries per contactar amb l’entitat.
D’altra banda, l’associació con-
tinua amb el seu programa de
sortides per conèixer el patri-
moni artístic i arquitectònic de
Barcelona. SH

Poden participar a la Rua totes
les associacions i grups que ho
desitgin, ja sigui aportant una
carrossa i/o una comparsa. A la
Rua de Carnaval no s’atorga
cap tipus de premi.

CATEGORIES I MODALITATS DE

SUBVENCIONS

S’estableixen sis grups de
subvenció:
A.- Grups de 20 a 30 persones:
315 euros
B.- De 31 a 40 pers.: 375 euros
C.- De 41 a 50 pers.: 450 euros
D.- De 51 a 60 pers.: 510 euros
E.- De 61 a 70 pers.: 580 euros
F.- De 71 o més pers.: 645
euros (més 5 euros per perso-
na a partir de la persona 72 i
fins a un màxim de 940 euros
per comparsa)

Això serà aplicable a totes les
comparses excepte als esplais
que rebran una única subvenció
de 315 euros.

Les comparses que pertanyin al
grup de subvenció tipus F (71 o
més persones) hauran d’ad-
juntar al full d’inscripció un llistat
de totes les persones integrants
de la comparsa indicant el nom,
cognoms, i NIF (en el cas dels
adults).

Les comparses de fora del
municipi rebran el 50 % de la
subvenció establerta en funció
del grup al que correspongui.
Les comparses de nova creació i
del municipi, que pertanyin als
grups de subvenció B o C i que,
com a mínim, el 51% dels seus

integrants tinguin entre els 12 i
els 25 anys, rebran a més de la
subvenció que els pertoqui per
grup, una subvenció extraor-
dinària de la Regidoria d’Infància
i Joventut de 150 euros.Les com-
parses que optin a aquesta
subvenció extraordinària, hau-
ran de presentar juntament amb
el Full inscripció Rua Carnaval
2006 de Montcada i Reixac, foto-
còpia de tots els carnets d’iden-
titat dels integrants de la com-
parsa.

Els fulls d’inscripció estan dis-
ponibles al Departament de
Cultura (Domingo Fins, 15), a
l’OAC de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac (av. de la
Unitat 6) i a la pàgina web de
l’Ajuntament www.montcada.org.

El proper 30 de gener s’obre,
fins al 17 de febrer, el segon
termini per inscriure’s i sol·licitar
una subvenció per participar a
la Rua de Carnaval, que se
celebrarà el proper 25 de febrer.
El primer termini va ser entre
l’1 i el 16 de desembre, en el qual
es van registrar nou comparses
que agrupen més de 300 perso-
nes. Aquestes però, són xifres
poc representatives, ja que el
gruix de les inscripcions, segons
les previsions de la Regidoria de
Cultura, es faran en aquest segon
període i es podria arribar a una
participació similar als anys an-
teriors, en què prop d’un miler
de persones va sortir a desfilar
pels carrers de Montcada. De
fet, l’establiment de dos terminis
és una de les novetats d’aquest
any, com ha explicat la regidora
de Cultura, Amèlia Morral
(CiU): “A partir de les valo-
racions fetes per les compar-
ses, vam decidir avançar les
inscripcions perquè els par-
ticipants puguessin disposar
de part de la subvenció”.

Més novetats. Arran les
trobades esporàdiques que s’han
fet entre les comparses i la
Regidoria, també s’han introduït
altres novetats, com ara la col-
locació de sanitaris mòbils a la
part de darrera del pavelló Mi-
quel Poblet a disposició de les
comparses, o una il·luminació
més potent al carrer Major per
facilitar la visibilitat de la des-
filada. En el capítol de les sub-
vencions, la regidora de Cultura
ha remarcat els ajuts a les
comparses de nova creació
“per incentivar la participació
de grups nous”, ha dit.

AFMIR
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>> EL NADAL A MONTCADA

Vivències veïnals,
solidàries i

associatives
El concert solidari d’Any Nou a l’Església

de Santa Engràcia recull 740 euros

 >> Abans de desfilar per Montcada, els Reis van ser al Casino de Terra Nostra >> El Rei Gaspar va passejar a cavall per Can Cuiàs

 >> Els solistes Imma Colomer i Martí Pereferrer amb el Cor Armonia Calallenc

sònia hernández

redacció

El Nadal ha deixat al seu dar-
rera alguns dels moments més
emotius de l’any. El concert
d’Any Nou, celebrat el 8 de
gener a l’Església de Santa En-
gràcia, amb l’actuació de l’Or-
questra de Cambra de l’Em-
pordà i el Cor Harmonia Ca-
lallenc, va posar el punt i final a
l’ampli programa d’actes nada-
lencs organitzats per l’Ajunta-
ment de Montcada  i les enti-
tats que es van estendre durant
tot el mes de desembre fins al
primer cap de setmana de ge-
ner. Al primer acte oficial, l’en-
cesa dels llums nadalencs, van
seguir la presentació dels dife-
rents pessebres, les visites del
Pare Noël als diferents barris i
les sessions de caga tió. Altres
activitats que s’han dut a ter-
me han estat tal lers de
manualitats, la 9a edició del
Mercat d’Art, representacions
teatrals, entre les quals no han
faltat els tradicionals Pastorets,
a Terra Nostra i Mas Ram-
pinyo,  a més de les visites dels
patges i carters reials.

L’arribada dels Reis. Una
de les cites més esperades i més
multitudinàries era la Cavalcada
dels Reis d’Orient, que final-
ment sí es va poder dur a ter-
me el passat 5 de gener, tant a
Montcada com a Can Cuiàs,
malgrat l’amenaça de la pluja.
La regidora de Cultura, Amè-
lia Morral (CiU), va valorar
satisfactòriament el desenvolu-
pament de totes les activitats
nadalenques: “Vam preparar
un nodrit programa, i la gent
ha respost molt bé, estem

molt contents de com ha
anat tot”, va explicar.

Música de qualitat. La Re-
gidora de Cultura, Amèlia Mor-
ral, va remarcar la qualitat del
concert benèfic de Cap d’Any,
alhora que va lamentar que no
s’aconseguís omplir del tot l’es-
glésia de Santa Engràcia: “Cre-
iem que és una de les millors
actuacions que hem tingut, i
per això és una llàstima que
no hagin participat més
montcadencs”, va dir. En to-
tal es van recaptar 740 euros, que
es es van destinar a parts iguals
a Càrites Montcada i a la secció
local d’ACAPS.

 >> Els reis i els regidors abans que l’alcalde els entregués la clau de la ciutat

FOTOS: MANUEL ALMAGRO, MANUEL GALLART I PILAR ABIÁN

 >> Més de 20 patges van anar amb la comitiva reial  >> Es van llençar més de 2.200 kilos de caramels

 >> Malgrat l’amenaça de la pluja, els montcadencs van sortir al carrer a rebre Ses Majestats els Reis d’Orient
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el nadalen 2 minuts

LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO> Carter Reial

AV MONTCADA NOVA> Taller de manualitats

PASTORETS I> Mas Rampinyo

La lluita entre el Bé i el Mal
La Unió de Mas Rampinyo no va faltar a una de les
tradicions més emblemàtiques del Nadal: la representació
escènica dels Pastorets. El grup de teatre de l’entitat va
feractuar el 26 de desembre i el 7 de gener.

SÍLVIA ALQUÉZAR

PASTORETS II> Terra Nostra

La conxorxa dels diablets
Terra Nostra també va comptar amb la seva
representació d’Els Pastorets, el 26 de desembre al Gran
Casino de Terra Nostra. El muntatge va ser coordinat
pel grup Els Titelles.

PILAR ABIÁN

CAN CUIÀS> Ludoteca d’hivern

Activitats quan no hi ha escola
El Centre Cívic de Can Cuiàs va organitzar una ludoteca
d’hivern per als nens del barri, on s’oferia la possibilitat
de realitzar activitats lúdiques per ocupar el temps de
les vacances escolars. SH

PILAR ABIÁN

LA RIBERA> Rebent el Pare Noël

Xocolatada i regals
L’AV de la Ribera va organitzar una recepció amb el Pare
Noël per a tots els nens i nenes del barri. Hi va haver un
taller de manualitats, una xocolatada i regals per a tots els
participants.

PILAR ABIÁN

GIRAVOLT> Posant ambient

Cantada de nadales al carrer Major
Els cantants de l’Associació Musical Giravolt,
acompanyats dels seus pares i mares van sortir al carrer
Major el passat 22 de desembre per cantar nadales i
contribuir així a l’ambient festiu que es vivia arreu del
municipi.

GIRAVOLT

AUDITORI MUNICIPAL> Un nou clàssic

Tradicions amb molt d’humor
La companyia teatral Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries va passar per l’Auditori Municipal el passat 29 de
desembre, on van deixar l’empremta del bon humor amb
el seu espectacle Lo misteri de Nadal. SH

MARGA VILALTA

CAN SANT JOAN> Inflables i Carter Reial

Jugar mentre arriba el carter reial
L’AVeïns de Can Sant Joan va rebre la visita d’un patge
reial el passat 4 de gener. Els interessats a entrevistar-se
amb l’emissari van poder alleugerir l’espera jugant als
inflables organitzats per l’entitat.

PILAR ABIÁN

CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS> Tió

Regals per als més petits
El col·lectiu de joves C4 de Can Cuiàs va fer cagar el
tió el passat 23 de desembre al Centre Cívic del barri.
A canvi de cantar la tradicional cançó amb força i entu-
siasme, els nens rebien un regal. La maïnada a cop de
bastó va passar una bona estona.

TERRA NOSTRA> El Pare Noël i el Pol Nord

L’Alzina es cobreix de neu
El Centre Cívic l’Alzina va convertir-se, màgicament,
en un racó del Pol Nord el 23 de desembre per rebre
la visita del Pare Noël. La Comissió de Festes de Terra
Nostra va ser l’encarregada que tot fos llest en el
moment adequat.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El missatger dels Reis
Un col·laborador de Ses Majestats els Reis d’Orient va
passar per La Unió de Mas Rampinyo en el marc del
Taller de Reis, el 4 de gener. A més de lliurar les cartes,
els nens assistents van fer diversos tallers.

Desenvolupar la creativitat
Les vacances d’hivern comporten més temps lliure, que es
pot dedicar a incentivar la creativitat. En aquest sentit estava
adreçat el taller de manualitats de l’AV de Montcada Nova,
entre el 27 i el 29 de desembre.

ABI> Celebrant el Cap d’Any

Música cubana per començar bé
La millor manera de començar l’any és ballant. Per això a
Montcada es van celebrar diverses festes de Cap d’Any,
com la de l’ABI, que va estar amenitzada amb la formació
cubana Arturo y la máquina del sabor.

XAVI PAREDES

AV MONTCADA NOVA

SÒNIA HERNÁNDEZ

TEXT: SÒNIA HERNÁNDEZ

PILAR ABIÁN
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Ginés Cutillas i Ramón
Bueno, autors del mes

>>Premi de microrelats ‘El Basar’

concurs de microrelats ‘El basar’

La habitación rotante

Después de trabajar en aquella ciudad donde estaba desplazado volví al hotel. Me
dieron la llave 502 en recepción y subí al quinto piso buscándola. Abrí la puerta. Me
alertó que la luz estaba encendida y había ruido dentro. Asomé la cabeza y una pareja
estaba allí, él vistiéndose, ella mirando la televisión tirada en la cama. Me disculpé
pensando que me había equivocado aunque me extrañó que la llave abriera. Le quite
importancia pensando que era fácil que hubiera llaves repetidas en un hotel tan grande.
Recorrí el largo y solitario pasillo buscando mi habitación y acabé de nuevo delante de
la misma puerta. Dudé un momento e introduje la llave de nuevo. Esta vez apareció
un hombre obeso desnudo tendido en la cama y una señorita (que parecía una
prostituta) encima de él. Pedí de nuevo disculpas y cerré la puerta. Atribuí mi torpeza
al cansancio de las últimas semanas de trabajo. ¿Pero cómo era posible que esa llave
abriera todas las puertas?
Busqué de nuevo mi habitación y acabé una vez más en la misma puerta que las dos
veces anteriores. Abrí sin miramiento y me encontré una madre jugando con su hijo
pequeño en la cama y al padre hablando por teléfono. Cerré de golpe, esta vez sin
pedir disculpas. Algo pasó por mi mente pero debía de abrir otra vez para comprobarlo.
Así lo hice y esta vez apareció un melancólico hombre de negocios comiéndose un
bocadillo. Mi teoría era cierta. Esa habitación era rotativa. Cada vez que la abría era
una distinta.
Llevo abiertas ya 105 habitaciones y todas han sido diferentes. Tengo mucho sueño.
Espero que no lleguen a 502.

La huida

Esa mañana todo estaba resultando extraño. Nada en concreto, sólo una especie de
carencia que lo impregnaba todo. Adormilado ante el espejo repetía mecánicamente los
pequeños movimientos que a esa hora de cada día había hecho desde que tenía
memoria de adulto, crema de afeitar en la cara, repaso con la cuchilla, después unos
manotazos de agua y secado con la toalla, ahora cepillado de dientes, son la siete
menos veinte…como siempre, como cada día de los que podía recordar. Pero algo no
era lo mismo. Incluso creyó ver en la imagen que proyectaba en el espejo, una sonrisa
burlona de la que no era dueño,
Tal vez fue aquella inusual inquietud la que le llevó a preguntarse si acaso sería ese el
día señalado para realizar la fantasía que tantas veces había tenido, huir, huir de todo,
huir de la rutina y del tedio. Quizá era llegado el momento de  buscarse a sí mismo en
otros espacios, entre otras personas, en otros actos, en días imprevisibles…
Calmosamente, con la toalla entre las manos mirándose al espejo, murmuró  para sí:
¡de hoy no pasa..!
Un grito desgarrador seguido de un llanto desesperado que llegaba desde el dormitorio,
le arranco de golpe de esos pensamientos. Precipitadamente salió del cuarto de baño,
tan precipitadamente que no percibió que había atravesado la puerta sin necesidad de
abrirla. Cuando entró en el dormitorio, su mujer, sollozando, abrazaba aquel cuerpo frío
e inerte que yacía en el mismo lugar en el que él había dormido y soñado durante años.

La habitación rotante. Ginés S. Cutillas (Granada)

La huida. Ramón Bueno (Montornés del Vallès)

Seleccionats del mes de desembre

sònia hernández

redacció

Bar Esport, cafè i massatges
el retro-visor

L’establiment va ser durant molts anys el lloc de reunió del CD Montcada

laura grau

FAMÍLIA CARBONELL

 >> El bar Esport, al carrer Major, en una imatge de principi del segle XX

Un dels primers bars que va
obrir a Montcada i Reixac a
principi del segle XX, va ser el
bar Esport, al lloc que ocupa un
altre establiment amb més de
cinquanta anys d’història, el bar
Soto. El bar Esport el va ins-
tal·lar el matrimoni format per
un exmosso d’esquadra, Tomàs
Carbonell i la seva dona, Mane-
la Salvador. La seva filla, Pepita
Carbonell, que avui dia té 78
anys,  va començar a treballar-
hi de ben joveneta quan el pare
va deixar el negoci per fer de
mecànic a la fàbrica Aismalibar.
La Pepita recorda que a  la plan-
ta de dalt  hi havia una sala on es
reunien els socis del Club
Deportivo Montcada i també
s’hi feien massatges als futbolis-
tes lesionats.

‘El Reganyandu’. El mas-
satgista oficial era Juanito Font,
conegut com el Reganyandu, no
sabem si perquè esbroncava els
jugadors o perquè s’enfadava
sovint. Els clients estaven acos-
tumats a sentir els crits que feien
els esportistes mentre els hi prac-
ticava els estiraments. El bar
obria a les sis del matí quan els

obrers es dirigien cap a les fà-
briques. Alguns hi entraven a
prendre una “barreja” o un
“carajillo”. L’establiment, que
tenia a la façana dos cartells
amb el logotip d’Anis del Mono,
també era el punt de trobada
d’alguns pagesos que hi anaven
a prendre cafè i a fer la partide-
ta. Després de la guerra, les auto-
ritats franquistes van obligar el

bar a canviar de nom. El cog-
nom de l’amo, Carbonell, va
substituir Esport, ja que el cata-
là no podia ser utilitzat sota cap
concepte en cap rètol. També
era popular un dels cambrers
que va estar més anys amb la
família, que era conegut com el
Basco. El bar va funcionar fins al
1953, data en què va ser tras-
passat a la família Soto.

Per primera vegada el jurat del
Premi de Microrelats el Basar
ha reconegut dues obres exae-
quo com a seleccionades del mes
de desembre. Es tracta dels
relats La habitación rotante, de
Ginés S. Cutillas, i La huida, de
Ramón Bueno. Al mes de
desembre han concorregut una
cinquantena d’originals, provi-

nents de tot Catalunya, els
Països Catalans i la resta de
l’estat espanyol. La participació
dels montcadencs continua sent
satisfactòria, ja que més del 10%
de les obres rebudes són de per-
sones residents al municipi. El
premi continua fins al mes de
març i a l’abril es triaran els
premiats entre els seleccionats de
cada mes, coincidint amb l’edi-
ció d’un volum col·lectiu.

Pintures i fotografies
a les sales municipals

sònia hernández

redacció

Les sales d’exposició municipals
comencen l’any amb noves pro-
postes en pintura i fotografia.
Fins al proper 12 de febrer
Laura Roca mostrarà a l’Audi-
tori les seves pintures a la mos-
tra Miratges, on experimenta
amb textures i colors diferents
per transmetre missatges diver-
sos. En el moment de tancar
aquesta edició, era prevista la
inauguració de l’exposició per
dijous 19 de gener, amb l’assis-

tència de l’artista i els represen-
tants municipals.
D’altra banda, des del passat
dia 12 i fins al 3 de febrer a la
Casa de la Vila es poden veu-
re els treballs guanyadors del
II Concurs de Fotografia
organitzat per l ’empresa
montcadenca Encofrados
Alsina i gestionat per l’Agru-
pació Fotogràfica, al voltant
del món de la construcció. En
el marc d’aquesta mostra es
farà el lliurament oficial de pre-
mis el proper 24 de gener.

Festival dels
ballarins

d’Eva Nieto
L’Escola de Dansa Eva Nieto va
recaptar 1.300 euros al Festival
Solidari que va fer a l’Ateneu
de Cerdanyola l’11 de de-
sembre, on van participar uns
200 ballarins. Els diners es van
destinar al Centre Bon Dia de
Càritas de Can Sant Joan per
col·laborar en la compra de
joguines a la campanya de Reis.
D’altra banda, la comparsa de
l’Escola també viatjarà a Águi-
las al març per participar al Car-
naval de la localitat murciana.
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BÀSQUET. GRUP C DE LA LLIGA EBA

El Valentine acaba la primera volta
a un triomf del playoff d’ascens

El Valentine masculí ha acabat
la primera volta del Grup C de
la Lliga EBA amb bones expec-
tatives de cara a jugar la fase fi-
nal de la competició. Després de
15 jornades, l’equip de César
Saura es troba a la sisena posi-
ció amb 8 victòries i 7 derrotes,
a només un triomf del tercer
lloc que ja dóna accés al playoff
d’ascens. En el primer matx del
2006, disputat al pavelló Miquel
Poblet el 15 de gener, el Mont-
cada va vèncer el Granollers, un
rival directe, per 93-76 en un
gran partit de tot el bloc
montcadenc, amb moments de
joc força espectaculars.

El balanç.“És un triomf im-
portant perquè, d’una ban-
da, hem guanyat un conjunt
implicat en el mateix objec-
tiu que nosaltres i, de l’al-
tra, ens consolidem en el

sílvia alquézar
pla d’en coll

El Montcada
inicia l’any amb
dues derrotes

amb rivals forts

>> BÀSQUET FEMENÍ

El Valentine femení ha perdut
els dos primers partits del 2006
davant de rivals situats a la part
alta de la classificació del Grup
Segon de Primera Catalana. El
primer va ser el 8 de gener a la
pista del Sant Adrià per 71-45,
en el matx avançat corresponent
a la quinzena i última jornada
de  la primera volta. En el segon,
va caure derrotat davant del
Draft Gramenet a domicili per
85-68. El Montcada es troba a
la zona mitjana de la taula, amb
6 victòries i 7 derrotes. La plan-
tilla, que ha tingut molts canvis
des de l’inici de temporada, ha
aprofitat el parèntesi nadalenc
per acabar de conjuntar les ju-
gadores. La pivot Vanessa Al-
férez i l’aler Marta Oliva s’han
mostrat optimistes de cara al
futur de l’equip en la segona
volta de la lliga: “Segur que
guanyarem més partits que a
la primera i mantindrem sense
problemes la categoria”. En
l’últim matx de la primera volta,
el Valentine rebrà el 21 de gener
la visita del Ronda, un rival
assequible que lluita pels ma-
teixos interessos que les montca-
denques. A banda dels mals
resultats, la nota negativa de
l’inici d’any ha estat la lesió de
la pivot Mireia, que ja no va po-
der jugar a Santa Coloma.

 >> El Valentine ha viscut molts canvis

L’equip de César Saura va vèncer el Granollers, un rival directe, per 93-76 en el primer matx del 2006

LLUÍS MALDONADO

El Valentine masculí de la tem-
porada actual ha aconseguit
mantenir el nivell ofensiu d’al-
tres campanyes, consolidant-
se com un dels equips que
més punts ha fet a la primera
volta amb 1.188 punts en 15
partits, només per darrera del
Navàs –amb un més– i el Prat,
amb 1.233. De fet, el Montcada
és la plantilla que més triples
ha aconseguit (126) i és el bloc
que té el millor percentatge de
tirs lliures, amb un 74 % d’en-
cert. La diferència, però, amb
edicions anteriors és que en-
guany els bàsquets estan més
repartits que abans quan la
major part de l’efectivitat ofen-
siva requeia en Maiol Cisteró i
Dani Pérez. Ara, hi ha cinc
homes –Curto, Santandreu,
Darío, Pons i Pérez– que solen

l’anàlisi

sílvia alquézar
redacció

Canvis a la junta del CB Montcada
El CB Montcada ha introduït algunes cares noves a la direcció del
club, que segueix presidint Pere Oliva. Rosa Olivares s’incorpora
a les tasques de sotspresidència, que compartirà amb Pedro Marín
i José Luis Villalobos. El gerent continua sent César Monfort,
mentre que com a vocals han entrat Alfonso Carrasco i Heidi
Gabarron. La nova junta es va presentar oficialment a les autoritats
municipals el 17 de gener–a la foto, els directius amb l’alcalde,
César Arrizabalaga, i el regidor d’Esports, Juan Parra. SA

 >> Xavi Vidal, exjugador local ara al Granollers, defensat per Raúl Ortega

grup de dalt de la classifica-
ció”, opina l’entrenador qui, en
línies generals, ha fet un balanç
positiu de la primera volta, tot
i que ha lamentat les derrotes
dels tres primers partits i, en
especial, les ensopegades a casa
contra l’Andorra, a la jornada
segona, i davant del Tarragona,
a la dotzena. En aquesta matei-
xa línia s’ha manifestat el presi-
dent del CB Montcada, Pere
Oliva, qui confia que al final
“l’equip torni a estar nova-
ment entre els 10 millors de
la Lliga EBA”. La competició
està més igualada que mai, amb
poques diferències entre els
equips a la classificació. De fet,
al primer lloc –que com-
parteixen el Prat i el Grupotel
de Mallorca– i el dotzè només
els separen 3 victòries. Qualse-
vol equip pot perdre o guanyar
a qualsevol pista. En el primer
matx de la segona volta el Va-
lentine rebrà l’Olesa el dia 22.

sumar més de 10 punts per
partit. Pel que fa a la defensa,
el Valentine no té unes estadís-
tiques espectaculars, però sí
que ha millorat respecte tem-
porades anteriors, guanyant
sobretot en agressivitat i inten-
sitat. A nivell individual, un any
més destaca Dani Pérez en el
capítol ofensiu, sent el màxim
encistellador del Grup C amb
288 punts i el més efectiu en
tirs lliures, mentre que el pivot
Jordi Pons i el base Lluís Curto
també apareixen al rànquing
dels 10 millors en llançaments
de 2 i 3, respectivament. I el ju-
gador tot terreny és l’aler Darío
García, l’home que més minuts
ha estat en pista (490), que sol
fer una mitjana de 10 punts, 5
assistències i 5 rebots per
matx. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

SILVIA DÍAZ
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El Grundig Mobile segueix in-
tractable al Grup B de la Divi-
sió de Plata, amb nou jornades
consecutives sense perdre. En els
dos primers partits del 2006, els
homes de Marcello Magalhaes
van guanyar el Sícoris de Lleida
per 5-3 al pavelló Miquel Poblet
el 7 de gener i a Corbera per 1-7
el dia 14. L’equip local continua
pujant posicions a la classificació
ja que es troba al sisè lloc amb 32
punts, a tan sols 1 del playoff
d’ascens i a 4 del lideratge.

Els reforços. Coincidint amb
el parèntesi nadalenc, el Grun-
dig ha incorporat a la plantilla
l’ala pivot Edesio, que va debu-
tar a Corbera, i el pivot Alé, que
va jugar el primer matx contra
el Lleida. Edesio, de 32 anys, és
un nom propi del futbol sala
estatal, que ha militat a equips
de Divisió d’Honor com el Pla-
yas Castellón, el Pozo de
Múrcia, Interviú i Cartagena.
Per la seva banda, Alé, de 28
anys, torna a Espanya després
d’haver jugat dues temporades

>> FUTBOL SALA. Grup B de la Divisió de Plata

El Grundig segueix imparable
amb nou partits sense perdre

 >> La Salle masculí va començar el 2006 amb un triomf a Barberà

La Salle comença l’any amb un
triomf a la pista de l’Arrahona

>> HANDBOL MASCULÍ. Primera Catalana

LLUÍS MALDONADO

 >>  Alé, el president Eusebio Carrero, el tècnic Marcello Magalhaes i Edesio en la presentació dels dos fitxatges

LLUÍS MALDONADO
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La Salle ISTE cau amb el
Bellsport al segon temps

>> HANDBOL FEMENÍ. Primera Catalana

La Salle ISTE va perdre el pri-
mer matx del 2006 a la pista del
Bellsport per 25-18. El conjunt
montcadenc va jugar bé al pri-
mer període, que va acabar amb
la victòria del rival per la míni-
ma (13-12). A la represa, una
errada en l’alineació de La Salle
–van començar jugant 8 jugado-
res en comptes de 7– va provo-
car una expulsió de 2 minuts
que va marcar l’inici del triomf
del Bellsport, que va agafar una
diferència considerable en el
marcador que la plantilla local
ja no va poder neutralitzar. A
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‘He fitxat perquè
l’ascens a Plata
és un nou repte

professional’

>> EDESIO

-Per què ha vingut a un club
de Divisió de Plata?
L’objectiu d’ascens del Grun-
dig és un nou repte en la meva
carrera esportiva. Suposa un
canvi radical, però estic molt
il·lusionat.
-El seu amic Cupim, amb
qui va coincidir al Playas
Castellón de Divisió d’Ho-
nor, ha tingut alguna cosa a
veure?
Sí, m’ha parlat molt bé del
club i del grup humà. La
decisió final va ser fàcil.
-Li han parlat del malefici
del Grundig en els play-off
d’ascens?
Ho conec, però ja vaig viure
una situació similar al Playas
precisament amb Cupim.
Tampoc guanyava mai la lliga
i al final ho vam aconseguir.
S’ha de viure el present i obli-
dar-se de les anteriors cam-
panyes. L’equip ha d’estar
mentalitzat per afrontar cada
partit com una final. SA
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a Itàlia. “Conec la història del
club i he vingut per canviar-
la”. Per la seva banda, l’en-
trenador s’ha mostrat content
perquè la plantilla ha demostrat
en els últims partits un gran
nivell, amb una bona defensa i
un gran potencial ofensiu. Se-

gons el tècnic, guanyant només
els partits de casa el Grundig
aconseguirà la classificació per
al playoff: “És important su-
perar el Manresa, el pròxim
rival, per afrontar amb
garanties el tram decisiu de la
lliga”, en el qual el Montcada

s’haurà d’enfrontar amb tots els
rivals implicats en la lluita pels
primers llocs. “Tenim la millor
plantilla del grup. Estic
convençut que això es traduirà
en bons resultats i acabarem
primers”, ha dit el president,
Eusebio Carrero.

festa del soci

 >> La Salle ISTE ha perdut dues jugadores importants com Rosa i Sílvia

la segona part, l’equip de Josep
Quirós va notar l’absència de
jugadores importants com Rosa
i Sílvia, ambdues lesionades i
que potser ja es perdran el que
resta de temporada. “Ens vam
enfonsar físicament perquè
durant el parèntesi nadalenc
no hem entrenat bé per la man-
ca de nombroses jugadores”,
ha lamentat l’entrenador qui
s’ha mostrat optimista, malgrat
estar a la zona perillosa de la
classificació de Primera Catala-
na, amb només 5 punts. La Salle
ISTE resta pendent de disputar
dos partits ajornats, encara sense
una data fixada.

La Salle masculí ha començat el
2006 amb bon peu, ja que va
aconseguir una victòria àmplia a
la pista de l’Arrahona de Sabadell
per 19-27. El conjunt dirigit per
Jaume Puig va controlar el mar-
cador des del principi gràcies a
una excel·lent tasca defensiva.
“Estic content perquè l’equip
va fer un matx molt complert”,
ha dit l’entrenador.

Recta final. Només resten tres
partits perquè acabi la primera
fase de la lliga de Primera Cata-
lana. La Salle és al quart lloc del
Grup B amb 12 punts, a un de
diferència del Palautordera i la
Canonja, a la segona i tercera
posició respectivament. L’equip
local rebrà el 21 de gener la visi-
ta del GEIEG de Girona, el lí-
der, i a la setmana següent s’en-
frontarà a casa davant de la Ro-
ca, un rival més assequible. En
l’última jornada haurà de jugar
a la pista de l’Adrianenc. El tèc-
nic confia poder fer un bon pa-
per, però reconeix que la classi-
ficació no depén només dels seus
resultats. Si l’equip no juga la fase
d’ascens, quedaria enquadrat al
grup que lluita per evitar el

La Salle celebrarà el 27 de ge-
ner la segona edició de la festa
del soci, que tindrà lloc a la dis-
coteca Cactus a partir de les
23h. Tots els associats rebran
un obsequi i entre els assis-
tents se sortejarà també un telè-
fon mòbil. L’objectiu de la festa
és trobar-se els socis de l’enti-
tat, que arriben als 280. En les
pantalles de la discoteca també
es projectaran imatges de par-
tits dels diferents equips del
club. La primera edició va ser
un èxit de participació, segons
ha indicat el president, Josep
Maresma. SA

descens, tot i que tindria un
avantatge inicial important sobre
la resta ja que sortiria amb un
mínim de 12 punts, els que ara
té gràcies a les victòries sobre
els conjunts classificats darrera
seu. La Salle només ha perdut
contra els tres primers clas-
sificats. El president, Josep
Maresma, ha lloat la feina del
primer equip i confia que els
resultats acompanyin al
conjunt de Jaume Puig en la
recta final de la competició i es
pugui assolir l’objectiu d’estar
entre els millors clubs catalans
de Primera Catalana.



27gener 2006esports

El CD Montcada no acaba de
sortir de la crisi de resultats que,
tot i exhibir un bon joc, l’han si-
tuat en una situació complicada
a la zona mitjana baixa del Grup
Primer de Preferent amb 19

>> FUTBOL. Grup Primer de Preferent

El CD Montcada fa quatre
mesos que no guanya a casa
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El Sant Joan es consolida a dalt
>> FUTBOL. Grup Novè de Segona Regional

 >> El Sant Joan ha pujat fins al quart lloc després de 3 victòries seguides

El Sant Joan ha començat el
2006 amb una victòria davant
de la Torreta a domicili per 1-
4. Els homes de Rafa González
van remuntar un resultat advers
d’1-0 a la primera part, amb gols
de Marc (2), Zapata –un xut de
30 metres– i Manolo. El Sant
Joan és quart del Grup Novè
de Segona Regional amb 29
punts, empatat amb el Lloreda
i la Llagosta. Els conjunts mont-
cadenc i badaloní tenen un partit
menys. El matx entre l’equip de
Can Sant Joan i el Palautordera
s’havia d’haver disputat el 8 de
gener, però el partit es va sus-

PILAR ABIÁN

El CD Montcada ha incorporat
en el mercat d’hivern dos juga-
dors. El club ha fitxat el mig-
campista montcadenc Alber-
to Bueno, que ja havia estat a
l’entitat feia dues tempora-
des. El jugador va debutar a
la segona part del matx con-
tra el Ripoll, però encara ha
d’agafar el ritme de la resta
de companys després d’un
any d’inactivitat. D’altra banda,
el Montcada també ha con-
tractat Juanmi, que prové del
Sant Ildefons de Primera Re-
gional, que va jugar els seus
primers minuts amb la sa-
marreta local al partit contra
el Sant Cugat. La incorporació
que finalment no s’ha con-
cretat és el retorn del mig-
campista Ricky Vega que, per
motius professionals, no ha
pogut tancar un acord que es-
tava pràcticament fet. El CD
Montcada té la intenció de
fitxar un altre davanter centre
per reforçar una línia que no
està tenint sort en aquesta
temporada.

dos fitxatges

punts en 15 jornades, a manca
d’un partit perquè acabi la pri-
mera volta. El conjunt local va
començar l’any amb una victòria
al camp del Ripoll per 1-2 el 8
de gener, però a la jornada se-
güent va caure derrotat al camp
municipal de la Font Freda con-

tra el Sant Cugat per 0-1, amb
un gol de penal dutbós a l’últim
segon del temps afegit. De fet, el
Montcada no guanya a casa des
de la tercera jornada, el passat 2
d’octubre contra el Vilassar (2-1)
La sort ha girat l’esquena a l’equip
que dirigeix Toni Carrillo, qui

reconeix que mai ha viscut una
situació com aquesta: “Estem en
una dinàmica rara, ens costa
fer gol, però els nostres davan-
ters són bons i l’equip juga al
mateix nivell que la tempora-
da passada”.

Moral baixa. La plantilla re-
coneix que està decebuda amb
els resultats, de vegades difícils
de digerir perquè s’han produ-
ït en situacions similars a les de
l’últim matx. “Em preocupa
l’estat mental dels jugadors,
però la clau per sortir d’aquí
és mantenir la calma i el bon
ambient en el vestidor”. El
conjunt local espera acabar la
primera volta amb una victòria
al camp del Sants el dia 22 i en-
cadenar un seguit de triomfs
consecutius per allunyar el fan-
tasma del descens, del qual es
troba a 4 punts, tot i que aques-
ta diferència no és significativa
donada la igualtat al grup. Per
la seva banda, els responsables
del CD Montcada han tornat a
mostrar la seva confiança en la
plantilla i el cos tècnic per sor-
tir de la situació. Els directius
tampoc troben una explicació
lògica als esdeveniments i cre-
uen que els canvis recents a
l’equip contribuiran a millorar
la classificació del conjunt
montcadenc al Grup Primer de
Preferent.  >> Alberto Bueno

pendre a causa de la pluja i el
mal estat del terreny de joc del
camp municipal de la Font Fre-
da. En el moment de tancar
aquesta edició, ambdós equips
s’han de posar d’acord per de-
terminar la data de l’enfron-
tament.

Balanç. El Sant Joan ha sumat
la tecera victòria consecutiva, el
que confirma la reacció de
l’equip davant la petita crisi de
resultats viscuda al mes de no-
vembre, que va coincidir amb
la marxa del migcampista Nan-
di. El conjunt local, que aspira

a pujar de categoria, ha
incorporat Raúl, que ha tornat
a donar equilibri a la zona. El
Sant Joan es troba a 6 punts dels
tres clubs que colideren el grup:
Molletense, les Franqueses –
amb un partit menys– i
Vilanova del Vallès. Tot i que
encara falta un matx perquè
acabi la primera volta, el tècnic
opina que la trajectòria “ha
estat irregular” i ha lamentat les
derrotes contra rivals de qualitat
inferior com la Penya Morera i
el Lourdes que, quan es van
imposar al Sant Joan eren els
cuers de la categoria.

 >>  El porter Joan Roig amb els defenses Prades  i Asensio en una jugada del partit contra el Sant Cugat

CD MONTCADA
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>> ESCACS. Primera temporada a Divisió d’Honor

La UE Montcada reforça la plantilla
amb el fitxatge del txec Radek Kalod
sílvia alquézar
redacció

La Unió Escacs Montcada ja ho
té tot a punt per començar la
seva primera temporada com a
equip de Divisió d’Honor. El
club manté el mateix bloc que
l’any passat va aconseguir l’as-
cens de manera tan brillant –no
van perdre cap partit– però s’ha
reforçat amb el fitxatge del gran
mestre txec Radek Kalod, un
jove de 25 anys amb un ELO
Fide de 2.502 punts i un ELO
català de 2.510. Els altres com-
ponents de la plantilla són els
mestres internacionals Arturo
Vidarte, Marcelo Panelo, José M.
Hernando, Alejandro Ríos i
Fermín González; el mestre fe-
derat Raúl O. González; els mes-
tres catalans Antoni Garcia, Lluís
Luna i Narcís Bravo, a més de
Juan José Hernández, amb una
norma. El capità de l’equip és
l’expresident del club, Eugenio
Romero, que també farà les fun-
cions de jugador suplent.

Competició. La primera cita
esportiva del calendari és la
Copa Catalana. La fase prèvia
es disputarà el 22 de gener a les
Cotxeres de Sants de Barcelona,

 >>  L’equip de la UE Montcada que va aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor amb les autoritats municipals

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

Carles Cera acaba setè a Vic
>> ATLETISME

MERCHE MESALLES

Jaume Izquierdo:
‘Tenim un bon
equip i aspirem

al més alt’

>> EL PRESIDENT

-Quin és l’objectiu al Cam-
pionat de Catalunya?
Tenim potencial per estar en-
tre els cinc primers classificats.
El primer objectiu és mante-
nir la categoria i, a partir d’aquí,
aspirem a tot, fins i tot a que-
dar campions.
-Quina virtut destacaria del
bloc de Divisió d’Honor?
Tenim un equip molt conjun-
tat, fa molts anys que es co-
neixen i, a més, està equilibrat,
existeixen poques diferències
entre els jugadors.
-Què li diria a l’afició local?
Que vingui al pavelló i no deixi
escapar l’ocasió de veure en
acció els millors jugadors de
Catalunya.

sílvia alquézar
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 >>  Els corredors de la JAM que van participar a la cursa de Sant Silvestre, el 31 de desembre de 2005

mentre que la final es jugarà al
Vendrell el dia 29. Montcada
participarà amb dos equips al
Grup A formats amb els juga-
dors del bloc de Divisió d’Ho-
nor, mentre que al Grup B
prendrà part amb el conjunt de
Preferent. L’objectiu és repetir,
com a mínim, l’èxit de l’any pas-
sat, en què l’entitat va ser cam-
piona de la primera fase i va
ser segona a la final, obtenint

per primera vegada en la seva
història la classificació per al
Campionat d’Espanya per
equips. El sistema de competi-
ció a la Copa és l’anomenat ac-
tiu, una mena de partides
semiràpides en què els jugadors
disposen d’un màxim de 20
minuts per superar el seu rival.
D’altra banda, el segon i més
important esdeveniment és el
Campionat de Catalunya, que

serà del 5 de febrer al 2 d’abril.
La UE Montcada ha confeccio-
nat una plantilla amb aspiracions
de quedar a dalt a la classificació,
ja que té un potencial considera-
ble. De fet, per punts es troba
entre els cinc millors conjunts ca-
talans de la màxima categoria. El
club també competirà amb tres
equips més: a Preferent, Primera
i Tercera. L’objectiu és pujar de
categoria.

Carles Cera, de la Joventut
Atlètica Montcada, va arribar a
la setena posició al cros de Vic,
disputat el 8 de gener. Cera va
recórrer la distància de 10.700
metres en un temps de 37 mi-
nuts i 49 segons. L’atleta de Can
Cuiàs està fent una bona cam-
panya en la seva primera tem-
porada com a sènior. El corre-

sílvia alquézar
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 La Joventut Atlètica Montcada fa un bon paper a la cursa de Sant Silvestre

dor prepara ja la seva partici-
pació al Campionat de Catalu-
nya, el 19 de febrer. Com a pro-
va de foc, Cera mesurarà les
seves possibilitats al torneig ca-
talà de clubs –el dia 22 a Saba-
dell– i al cros de Ripollet, el 5
de febrer. “Em trobo bé i estic
arribant a cada cursa entre els
10 primers”, explica l’atleta, qui
somia poder entrar en la selecció
absoluta de cros de Catalunya.

“És una fita que m’he marcat
per quan sigui més veterà a la
categoria, tot i que enguany ja
vull lluitar per això”, ha dit
Cera. D’altra banda, una àmplia
delegació de la JAM va partici-
par a la cursa de Sant Silvestre
el 31 de desembre a Barcelona.
El primer local va ser Jordi Can-
dela i el segon va ser el cadet
Oualid Nassiri, amb un prome-
tedor futur.

El CD Montcada obté
uns bons resultats

>> DARDS. Primer Open Federatiu
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El Club de Dards Montcada i
Reixac ha fet un bon paper al
Primer Open Federatiu puntua-
ble per al rànquing de Catalunya
individual, que va tenir lloc al
Vendrell. El montcadenc Eusebi
Calero, amb 18 punts, ocupa la
segona posició en la classificació
masculina. En femení, la local
Ester Alsinet és al tercer lloc amb
15 punts. Pel que fa als júniors,
la montcadenca Olga Plaza va
rebre l’ovació del torneig en
aconseguir una tirada de 180. La
jove es troba a la segona posició
amb 18 punts. El rànquing català
quedarà definit després de la dis-
puta dels sis opens previstos.

D’altra banda, a partir del 21 de
gener es reprendrà la lliga de
dards de primera i segona divisió.
Un dels components de l’entitat,
el campió del món Josep
Santonja, es mostra optimista de
cara als resultats que els jugadors
i el club poden aconseguir
aquesta temporada. “Tenim
qualitat per estar un any més
entre els millors de Catalunya”.
El Club de Dards Montcada i
Reixac té la seva seu a l’Hotel
d’entitats de Can Sant Joan.
Entre les seves files hi ha
jugadors de primera qualitat que
fins i tot han competit a nivell
mundial, aconseguint uns
excel·lents resultats com és el cas
de Santonja.

 >> Una de les tirades del primer Open Federatiu, al Vendrell

 >> Jaume Izquierdo

CLUB DE DARDS
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CB MONTCADA B. BÀSQUET> Primera
Més reforços per completar la plantilla
El CB Montcada ha fitxat 4 jugadors per completar la
plantilla després de la marxa de 7 homes arran de la
destitució del tècnic Joan Rubio. El club ha incorporat
el pivot David, de l’Arenys; el base David Fajardo, del
Sants; i els alers Cristóbal i Àlex. En el primer matx del
2006, el sènior B masculí va perdre a la pista de l’Artés
per 70-56. L’equip viu una situació delicada, ja que es
troba a l’antepenúltima posició del Grup Primer de Pri-
mera Catalana amb 11 derrotes i 3 victòries. SA

CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Territorials
Bona ratxa dels tres equips sèniors
El sènior masculí i els dos equips femenins es troben a la
part alta de les seves respectives lligues. El millor situat
és el B femení –a la foto– que és segon al Grup Primer
del Campionat català B. El conjunt A és quart del Grup
Quart de Tercera, mentre que el masculí és tercer del
Grup Cinquè del Campionat Territorial. SA

més en 2 minuts

UE SANTA MARIA. FUTBOL> 3a Regional

Meritori empat a Manresa
L’equip femení de l’EF Montcada va empatar a un a
Manresa, un dels líders, en el primer matx del 2006.
El conjunt local està fent una bona temporada.SA

EF MONTCADA. FUTBOL> Segona

Empat al camp del Pujadas, el líder
La UE Santa Maria va empatar a un gol al camp del
Pujadas, el líder del Grup Dissetè de Tercera Regio-
nal. El conjunt de Terra Nostra segueix imbatut a la
categoria i ocupa la segona posició, amb un partit
menys. L’objectiu del club és ascendir a Segona. SA

GRUNDIG B. FUTBOL SALA> 1a Nacional B

Derrota davant el primer a casa
El Grundig B ha tancat la primera volta de la compe-
tició amb una derrota al pavelló Miquel Poblet contra
el Figueres, el líder, per 4-8. D’altra banda, en el primer
matx del 2006, el conjunt montcadenc va caure derrotat
a la pista de l’Envacolor per 7-3. El Grundig B no ha fet
una bona primera volta, ja que està a la part baixa de la
classificació del Grup B de Primera Estatal B. SA

AE CAN CUIÀS. FUTBOL SALA> Primera
Victòria important amb el Sant Cebrià
L’AE Can Cuiàs va vèncer el Sant Cebrià per 1-2 en
l’últim matx de la primera volta. El triomf és vital
per intentar allunyar-se de la zona de descens. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

LA SALLE B. HANDBOL> Segona Catalana
Acaba la primera volta al novè lloc
La Salle B masculí ha acabat la primera volta a la novena
posició de Segona
Catalana amb 11
punts en 13 jornades.
A l’últim matx, va
perdre a Vendrell per
25-22. L’equip, mer-
mat per lesions, ha
viscut una primera fase
irregular amb un co-
mençament de lliga bo, tot i debutar a la categoria. Per la
seva banda, La Salle B ISTE femení encara no ha guanyat
cap partit a Segona Catalana. Només té un punt i ocupa la
penúltima posició. SA

SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍLVIA ALQUÉZAR

LAURA GRAU

CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Territorials
Segueix penúltim amb un triomf
El Club Escola de Bàsquet de Can Sant Joan ha
començat l’any amb una derrota àmplia a la pista del
Bàsquet El Social per 62-22. L’equip es troba a la pe-
núltima posició del Grup Primer del Campionat de
Catalunya B, amb només un triomf en 13 partits.  SA

resultats i classificacions
FUTBOL SALA

Divisió Plata. Grup B
Jornades 16, 17 i 18
Grundig-Sicoris 5-3
Corbera-Grundig 1-7
Equip Pj. Pt.
1 Pinseque 17 36
2 València 17 36
3 Perfiles 17 34
6 Grundig 17 32

Primera B. Grup 1
Jornades 14, 15 i 16
Envacolor-GrundigB7-3
Grundig B-Figueres 4-8
Equip Pj. Pt.
1 Figueres 15 39
2 Metacom 15 37
3 Manlleu 15 33
13 Grundig B 15 10

Primera Terr. Grup 2
Jornades 14, 15 i 16
C. Cuiàs-Polinyà 3-5
St. Cebrià-C. Cuiàs 1-2
Equip Pj. Pt.
1 Català 14 34
2 Xocola 15 30
3 Canyamars 14 28
11 Can Cuiàs 15 16

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C
Jornada 15
Valenti.-Granollers 93-76
Equip Pj. Pt.
1 Prat 15 25
2 Grupotel 15 25
3 Sant Josep 15 24
6 Valentine 15 23

1a Catalana. Grup 1
Jornada 14
Artés-Mont.B 70-56
Equip Pj. Pt.
1 S. Terrassa 14 26
2 La Garriga 14 24
3 Olesa B 14 24
14 Montc. B 14 17

Ct. Territorial. Grup 5
Jornada 13
Elvira-Pompeia 78-68
Equip Pj. Pt.
1 St. Nicolau 13 24
2 Gracia 13 22
3 Elvira 13 22
4 SESE 13 22

1a Catalana Fem. Grup 2
Jornades 13 i 15
Gramenet-Valent. 85-68
St. Adrià-Valentine71-45
Equip Pj. Pt.
1 SESE 13 23
2 Gramenet 13 23
3 Banyoles 12 22
10 Valentine 13 18

3a Catalana Fem. Grup 4

Jornada 13
Roda-ElviraA 40-46
Equip Pj. Pt.
1 Disseny 13 26
2 La Garriga 13 26
3 Sant Celoni 13 24
4 Elvira A 13 23

Ct. català B Fem. Grup 1
Jornada 13
Calella A-Elvira B 49-79
El Social-St. Joan 62-22
Equip Pj. Pt.
1 CIC B 13 26
2 Elvira B 13 25
3 Sant Ramon 12 23
4 El Social 13 21
17 C.St. Joan 13 14

FUTBOL

Preferent. Grup 1
Jornades 15 i 16
Ripoll-Montcada 1-2
Montcada-St. Cugat 0-1
Equip Pj. Pt.
1 Tossa 16 33
2 Taradell 16 33
3 Caprabo 15 31
11 Montcada 16 19

2a Regional. Grup 9
Jornades 15 i 16
St. Joan-Palaut. a.
Torreta-St. Joan 1-4
Equip Pj. Pt.
1 Molletense 16 35
2 Franqueses 15 35
3 Vilanova 16 35
4 Sant Joan 15 29

3a Regional. Grup 17
Jornades 13 i 14
Sta. Maria-Parera 3-3
Pujadas-Sta Maria 1-1
Equip Pj. Pt.
1 Pujadas 13 28
2 Sta. Maria 12 27
3 Eixample 12 25
4 Sarrià 12 22

2a Divisió Fem. Grup 2
Jornades 11 i 12
Manresa-EF Mont. 1-1
Descansa: Montcada
Equip Pj. Pt.
1 Vic 12 26
2 Manresa 11 26
3 Sant Andreu 11 26
5 EF Montca. 11 19

HANDBOL

1a Catal. Mas. Grup B
Jornada 11
Arrahona-SalleA 19-27
Equip Pj. Pt.
1 GEIEG 11 19
2 Palautordera11 13
3 Canonja 11 13
4 Salle A 11 12

2a Catal. Mas. Grup B
Jornada 13
Vendrell-SalleB 25-22
Equip Pj. Pt.
1 Pardinyes 13 24
2 Sabadell 13 23
3 Sant Fost 13 18
9 La Salle B 13 11

1a Catalana Femení
Jornada 10
Bellsport-SalleA 25-18
Equip Pj. Pt.
1 Molins 9 16
2 La Roca 9 16
3 Cornellà 9 12
7 La Salle A 7 5

2a Catalana Femení
Jornada 10
SalleB-Igualada 17-22
Equip Pj. Pt.
1 St. Quirze 9 18
2 Cardedeu 10 12
3 Palautordera 7 11
10 La Salle B 9 1

ATLETISME

Cursa pel riu Ripoll
27 J. Candela 29’50’ ’
34 I. Teruel 30’34’ ’
46 E. Teruel 31’27’ ’
97 A. Ortiz 34’03’ ’
98 E. Rdez. 34’05’ ’
187 E. Maya 38’50’ ’
320 A. Rdez. 46’46’ ’

Sant Silvestre (10 km)
147 J. Candela 35’50’ ’
260 O. Nassiri 37’15’ ’
343 I. Teruel 38’10’ ’
521 E. Teruel 39’37’ ’
564 E. Rdez. 39’53’ ’
580 A. Ortiz 40’12’ ’
652 J. Muñoz 41’40’ ’
956 M. Martín 42’46’ ’
1556 E.Sánchez 42’46’ ’
1811 A. Ortega 47’10’ ’
1894 E. Maya 47’00’ ’
1895 A. Maya 47’01’ ’
1898 J. Flores 47’02’ ’
2926 A. Rdez. 51’21’ ’
3405 A. Valero 55’30’ ’
3407 C. García 55’30’ ’
3409 A. García 55’59’ ’
3568 J. Gil 58’26’ ’

Cros de Vic
-Sènior masculí (10’7 km)
7 Carles Cera 37’49’ ’
55 Eric Teruel
-Veterans M35 (6.270m)
11 Jordi Candela25’45’ ’
23 Ángel Fraile
27 Emilio Rodríguez
-Veterans M40 (6.270m)
21 Santos Guillen
26 Antonio Ortiz
-Veterans M50 (6.270m)
18 José Muñoz

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107

Comerciant, si et vols

anunciar a La Veu

truca’ns i t’informarem

625 601 107
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>> JOCS ESCOLARS. Natació

Montcada acull la primera fase del
Campionat Comarcal de Natació

SILVIA DÍAZ

 >> L’Escola de Natació de Montcada entrena dies abans de la primera fase comarcal

La competició té quatre fases i hi participaran 22 membres de l’Escola de Natació

lloc el 4 de febrer a Bar-
berà, la tercera l’organitza
Cerdanyola (18 de febrer)
i la quarta fase local se ce-
lebrarà a Badia (25 de fe-
brer). La final comarcal tin-

>> FUTBOL SALA.  Patrocinador

La Taula Cívica de la
Ribera, amb l’esport

La Taula Cívica de la Ri-
bera dóna suport des del
desembre als dos equips
de futbol sala –infantil i
cadet– de l’IES la Ribera.
L’organisme s’ha encarre-
gat d’adquirir noves equi-
pacions i material esportiu.
L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és promoure l’es-
port al barri  i donar co-
bertura a les demandes de
joves de la Ribera que ha-
vien mostrat el seu interès
en fer esport.
El coordinador de la Tau-
la Cívica, Manel Arbiol,
ha explicat que alguns
joves els van demanar fer

viu l’esp�rt institut municipal d’esports i lleure

SILVIA DÍAZ

 >> Primer partit de l’any del juvenil de la Ribera (vermell)

esport, però “quan vam
saber que l’AMPA de
l’IES ja tenia equips i
vam decidir donar-los su-
port i no duplicar es-
forços”.
El 90% dels joves que hi
ha als equips de l’Institut
són de la Ribera. Un dels
objectius de la Taula Cí-
vica és que els equips
puguin entrenar a la pista
de futbol sala que hi ha a
la plaça del barri, “perquè
es vegi que s’hi fa es-
port”, ha manifestat Ar-
biol. La iniciativa ha sortit
de la comissió d’educació i
formació de la Taula Cívi-
ca, que sobretot pretén
treballar amb els joves.

Per segon any consecutiu,
Montcada i Reixac obre
el calendari de les fases lo-
cals del Campionat co-
marcal de natació, orga-
nitzat pel Consell
Esportiu del Vallès Occi-
dental Sud. La cita és el
dissabte 21 de gener, a
partir de les 9h, a la pisci-
na de Montcada Aqua
(Tarragona, 32). L’Escola
de Natació de Montcada
participa amb 22 neda-
dors de les categories pre-
benjamí (3), benjamí (5),
aleví (6), infantil (7) i cadet
(1). A la competició hi par-
ticipen  també nedadors de
Ripollet, Cerdanyola, Bar-
berà, Badia i Palau-Solità i
Plegamans, en les moda-
litats de crol i papallona i
hi haurà 39 sèries.

La final, a Ripollet.
La segona fase local tindrà

silvia díaz

redacció

silvia díaz

redacció

drà lloc el 25 de març a la
piscina municipal de
Ripollet. Els nedadors que
es classifiquin en aquesta
primera etapa passaran a la
final territorial que tindrà

lloc el 22 d’abril a Iguala-
da. La final de Catalunya
està prevista per al 13 de
maig, en un municipi que
encara està pendent de de-
signació.

>> INSTAL·LACIONS. Actuacions fetes

Es fan obres de millora
al gimnàs municipal

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME), a tra-
vés de l’empresa Rentokil,
ha efectuat un treball de
reparació del terra del gim-
nàs municipal (Zona Es-
portiva Centre), que es-
tava afectat per una plaga
de corcó.
L’actuació ha consistit a im-
pregnar el parquet amb un
producte que ha acabat amb
la plaga i n’evita la prolife-
ració, i un posterior ver-

nissatge. El president de
l’IME i regidor d’Esports,
Juan Parra (PSC), ha expli-
cat que l’obra “era neces-
sària perquè el terra estava
força deteriorat”. Parra ha
explicat que “l’actuació s’ha
fet en una època on hi ha
menys afluència d’ac-
tivitats, perquè s’havia de
tancar la instal·lació durant
uns dies”. Per tal de proce-
dir a la rehabilitació, el
gimnàs municipal va estar
tancat del 27 de desembre
al 3 de gener.

silvia díaz

redacció

>> HANDBOL.  Campió local

Jordi Puig, campió
amb Catalunya

>> ATLETISME.  Cros

La JAM triomfa a Vic
Cinc corredors de base de
la Joventut Atlètica
Montcada (JAM) van par-
ticipar al Cros Ciutat de
Vic, que es va celebrar el
8 de gener. En aleví fe-
mení, Paula Teruel va ser
segona en 1.100 metres.
En categoria infantil mas-
culí, Aitor Martín va que-

>> FUTBOL.  Primer derbi de l’any

 >> Sessió d’aeròbic al gimnàs després de la rehabilitació

 >> El primer derbi l’ha guanyat l’EF Montcada (vermell)

Victòria del Montcada
El primer derbi de la tem-
porada entre el juvenil B
de l’Escola de Futbol
Montcada i el juvenil de la
UD Santa Maria es va dis-
putar el 14 de gener, al
municipal de la Ferreria. El
partit va acabar amb la vic-
tòria a domicili dels ver-

mells, per 1 a 3. Els locals
es van avançar al minut
trenta del partit, però l’EF
Montcada aconseguir
l’empat pocs minuts des-
prés i va sentenciar el par-
tit amb dos gols més. El
de tornada serà el 6 de
maig. SD

silvia díaz

redacció

El jugador montcadenc
d’handbol Jordi Puig ha
quedat campió d’Espanya
de la categoria cadet, for-
mant part de la Selecció Ca-
talana. El Campionat d’Es-
panya es va celebrar del 3 al
8 de gener a Màlaga.
Els catalans van fer un ex-
traordinari paper i només
van perdre un partit a la
fase prèvia, davant de Ma-
drid, una de les tres selec-
cions favorites del torneig,
juntament amb Catalunya
i Andalusia. Puig, que

juga al BM Granollers,
s’ha mostrat molt satisfet
per la victòria i ha destacat
que “és cert que teníem
la millor selecció però no
ens podíem refiar. Ma-
drid i Andalusia eren les
favorites i van quedar eli-
minades en quarts”. La
sorpresa la va donar pre-
cisament la selecció que va
arribar a la final, Galícia.
Els catalans es van impo-
sar als gallecs per 36 a 32.
A la semifinal, Catalunya
va guanyar el combinat
de jugadors de Castella-
Lleó.

SILVIA DÍAZ

SILVIA DÍAZ

dar primer en 2.500 me-
tres. Aida Ariza, cadet fe-
mení, va ser vuitena en
2.500 metres i Oualid
Nassiri, cadet masculí, va
ser segon en 5.000 metres.
Toni i Basili Alcázar, ju-
venil masculí, van quedar
desè i dissetè, respectiva-
ment, en 5.000 metres. SD

 >> Jordi Puig juga al BM Granollers

ARXIU/SÍLVIA ALQUÉZAR
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actualitat

les classificacions

FUTBOL SALA

GRUNDIG MOBILE

Benjamí. Lliga BCN Grup 2. Jor-
nades10 i 11
Palau-Grundig 1-4
Grundig-Sagarra 2-1
Equip Partits Pt.
1 Grundig 9 24
2 Les Corts 8 24
3 FS Manresa 9 19
4 CF Sagarra 8 18

Aleví. Lliga BCN. Grup 2. Jor-
nades 12 i 13
Grundig-EF Raval 5-5
P. Ortega-Grundig 0-8
Equip Partits Pt.
1 EF Raval 12 32
2 AVV Pomar 11 29
3 FC Barcelona 11 28
4 Grundig 11 26

Intantil. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 12 i 13
Grundig-A. Manresa 3-4
Iris Sol-Grundig 1-7
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 12 36
2 FS Garcia 12 28
3 Les Corts Ubae 10 25
10 Grundig 12 9

Cadet A. Primera Divisió. Grup
1. Jornades 12 i 13
Grundig-Les Corts Ubae 3-3
Vilassar-Grundig 0-4
Equip Partits Pt.
1 Grundig 11 31
2 FS Garcia 11 30
3 Les Corts Ubae 12 29
4 FS Canet 12 26

Cadet B. Segona Divisió. Grup
2. Jornades 12 i 13
Lestonnac M.-Grundig s.
Grundig-C. J. Molina5-0
Equip Partits Pt.
1 Epic Casino 10 30
2 CN Sabadell 9 24
3 Vall de Tenes 10 21
4 Grundig 9 18

Juvenil. Lliga Nacional. Grup 6
Jornades 12 i 13
Grundig-Canet 2-3
Rapid S. Coloma-Grundig s.
Equip Partits Pt.

1 FS Martorell 11 28
2 FS Garcia 12 27
3 FC Barcelona 12 27
9 Grundig 12 15

EF MONTCADA

Infantil. Segona Divisió Grup 3.
Jornades 12 i 13
EF Montcada-Coloso A 7-5
St. Gervasi-EF Montcada 16-1
Equip Partits Pt.
1 FS Montsant 11 31
2 Sagarra 12 30
3 Sant Josep 11 27
14 EF Montcada 11 4

Juvenil. Segona Divisió B. Grup
2. Jornades 12 i 13
Rubí-EF Montcada 4-5
EF Montcada-Granollers 3-6
Equip Partits Pt
1 Unió Mollet 11 25
2 Vall de Tenes 11 23
3 Santa Perpètua 10 23
8 EF Montcada 11 15

BÀSQUET

CB MONTCADA

Premini masculí. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 2. Jornada 1
Granollers-CB Montcada 55-76
Equip Partits Pt.
1 CB Vic 1 2
2 CB Montcada 1 2
3 CB Sant Josep 1 2
4 CB Torelló 1 2

Mini masculí A. PB Segona
Fase. Nivell A1. G 2. Jornada 1
Valldemia-CB Montcada 57-55
Equip Partits Pt.
1 EBCB Cornellà 1 2
2 CEB Pallejà 1 2
3 UE Mataró 1 2
6 CB Montcada 1 1

Mini masculí B. PB Segona
Fase. Nivell B2. G 5. Jornada 1
Granollers-CB Montcada 64-14
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 1 2
2 EBCB Calella 1 2
3Joventut Badalona1 2

8 CB Montcada 1 1

Preinfantil masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 1. Jornada 1
CB Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Vilassar Mar 1 2
2 Sant Gervasi 1 2
3 AEB Mataró 1 2
9 CB Montcada 0 0

Infanti l  masculí. PB Segona
Fase. Nivell A2. G 3. Jornada 1
CB Montcada-Terrassa 67-66
Equip Partits Pt.
1 Salle Manresa 1 2
2 CB La Mercè 1 2
3 CB Montcada 1 2
4 Sferic Terrassa 1 1

Infanti l  femení. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 3. Jornada 1
Badalonès-CB Mont. 27-45
Equip Partits Pt.
1 Sant Andreu 1 2
2 Escola IPSI 1 2
3 CB Montcada 1 2
4 CB Sant Climent 1 2

Cadet masculí A. CC no sènior.
Pref. G12. 2a Fase. Jornada 2
CB Montcada-S.Coloma 81-71
Equip Partits Pt.
1 Mataró Bàsquet 2 4
2 CB Montcada 2 4
3 CN Sabadell 2 3
4 CB S. Coloma 2 3

Cadet masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jornada 14
CB Mont.-S. Coloma81-71
Equip Partits Pt.
1 W. Barcelona 13 26
2 S. Cornellà 13 26
3 Unió Gironina 14 25
15 CB Montcada 14 17

Júnior masculí A. CC no sènior.
Pref. G 12. F. Prèvia. Jornada 2
B Montcada-F.Olesa 74-67
Equip Partits Pt.
1 CB Montcada 2 4
2 Sant Fruitós 2 4
3 AD Torreforta 2 3
4 JAC Sants 2 3

Júnior masculí B. CC no sènior.
Grup 1. Fase Prèvia. Jornada 14
CB Montcada-A. Disseny46-90
Equip Partits Pt.

1 CB Sant Josep 14 28
2 Jov. Badalona 13 26
3 S. Cornellà 14 25
15 CB Montcada 14 18

Sots 21 Masculí. CC no sènior.
Preferent. G 2. Jornades 12 i 13
Mataró-CB Montcada 86-81
Equip Partits Pt.
1 CP Roser 14 26
2 UE Mataró 14 26
3 Cassanenc 14 24
4 CB Montcada 14 24

CB ELVIRA CUYAS

Mini masculí. PB Segona Fase.
Nivell C1. Grup 1. Jornada 1
Elvira Cuyas- Les Corts 43-52
Equip Partits Pt.
1 Lestonnac 1 2
2 D. Corazonistas 1 2
3 M. Les Corts 1 2
6 Elvira Cuyàs 1 1

Cadet Femení. PB Segona
Fase. Nivell B. G 2. Jornada 1
Elvira Cuyas-Vilanova 40-61
Equip Partits Pt.
1 CE Vilanova 1 2
2 CB Ripollet 1 2
3 La Salle 1 2
4 B. Barberà 1 2
8. La Salle 1 1

Júnior masculí. Territorial BCN.
Nivell B. G1. Jornada 13
E. Cuyas-CEM St. Joan 67-79
Equip Partits Pt.
1 Sant Adrià 12 24
2 S. Pere Terrassa 13 24
3 AE Casp 12 24
11 Elvira Cuyas 14 18

Sots 21 Masculí. Territorial
BCN. Nivell B. G1. Jornada 13
E. Cuyas-Arenys Munt 63-55
Equip Partits Pt.
1 Manyanet Cors 11 21
2 Les Franqueses 11 21
3 Bàsquet Tiana 11 20
8 Elvira Cuyas 11 15

CEB CANT SANT JOAN

Infanti l  masculí. PB Segona
Fase. Nivell C1. G 5. Jornada 1
Canovelles-Can St Joan 53-52

Equip Partits Pt.
1 AE Teià 1 2
2 CB Torelló 1 2
3 CB Llinars 1 2
5 Can Sant Joan 1 1

Cadet Masculí. PB Segona
Fase. Nivell B1. G 2. Jornada 1
Roda-Can Sant Joan 66-48
Equip Partits Pt.
1 CB Granollers 1 2
2 CB Torelló 1 2
3 CEB Ronçana 1 2
7 Can Sant Joan 1 1

Sots 21 masculí. Territorial
BCN. Nivell A1. G 1. Jornada 14
CP Roser-  Can St Joan s.
Equip Partits Pt.
1 ABB Dosa 13 25
2 Pineda de Mar 14 23
3 CB Guinardó 13 24
5 Can Sant Joan 12 22

LA SALLE MONTCADA

Cadet femení. PB Segona Fase.
Nivell B2. Grup 2. Jornada 1
La Salle-Sagrat Cor 70-60
(veure classif icació al CB
Elvira Cuyàs)

Cadet masculí. PB Segona
Fase. Nivell C2. G 4. Jornada 1
La Salle-Canovelles64-60
Equip Partits Pt.
1 CB Arenys Munt 1 2
2 Montmeló 1 2
3 CB L’Ametlla 1 2
4 La Salle 1 2

Junior femení. CC no sènior.
Preferent. 2a Fase. G 11. Jornada 2
La Salle-Lleida 37-64
Equip Partits Pt.
1 Unipreus Lleida 2 4
2 GEIEG 2 4
3 CN Terrassa 2 4
8 La Salle 2 2

FUTBOL

EF MONTCADA

Patufets. Lliga ADEFUBE. Jor-
nada 7

EF Montcada d.

Prebenjamí B. Lliga ADEFUBE.
Jornada 7
Cerdanyola-EF Montcada 3-3

Prebenjamí A. G5. Jorn.11 i 12
S. Feliu C.-Montcada s.
EF Montcada-Caldes 12-0
Equip Partits Pt
1 Lliçà d’Amunt 10 30
2 EF Montcada 9 24
3 EC Granollers 9 22
4 S. Feliu Codines 9 21

Benjamí A. Grup 1. Jorn. 13 i 14
EF Montcada-S. Perpètua s.
EF Montcada-Torelló 4-2
Equip Partits Pt.
1 Can Rull 10 28
2 Santa Perpètua 10 27
3 EF Montcada 10 22
4 CF Torelló 10 20

Benjamí B. Segona Divisió Grup
13. Jornades 11 i 12
Montornès-EF Montcada 2-5
EF Montcada-Granollers 1-1
Equip Partits Pt.
1 Palau solità 11 29
2 Molletense 9 24
3 Sabadell 9 22
8 EF Montcada 10 13

Aleví A. Primera Divisió Grup 1.
Jornades 13 i 14
EF Montcada-Júpiter s.
PB Collblanc-Montcada 1-1
Equip Partits Pt.
1 PB Collblanc 13 34
2 Fundació Europa 13 31
3 Trajana 13 29
7 EF Montcada 12 20

Aleví B. Segona Divisió Grup 32.
Jornades 11 i 12
Polinyà-EF Montcada 0-18
EF Montcada-Lourdes 3-4
Equip Partits Pt.
1 EF Montcada 11 33
2 EC Granollers 11 30
3 CD Sentmenat 10 24
4 UD Lourdes 10 22

Infantil A. Primera Divisió Grup
10. Jornades 13 i 14
EF Montcada-Parets s.
EF Montcada-S.Perpètua 1-0
Equip Partits Pt.
1 EC Granollers 13 30

2 F. Sánchez Llibre 13 29
3 CF Montornès 13 23
6 EF Montcada 12 25

Infantil B. Segona Divisió Grup
12. Jornades 11 i 12
S. Martí Condal-Montcada  s.
EF Montcada d.
Equip Partits Pt.
1 Sant Martí C. 9 22
2 L’Hospitalet 8 21
3 CF Barceloneta 8 21
8 EF Montcada 8 9

Cadet A. Primera Divisió. Grup
5. Jornades 13 i 14
EF Montcada-Catalònia s.
UE Rubí-EF Montcada 5-1
Equip Partits Pt.
1 Mercantil 13 31
2 EF Sabadell 13 31
3 FC Sabadell 12 28
16 EF Montcada 12 4

Cadet B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 11 i 12
Ripollet-EF Montcada s.
EF Montcada-Cerdanyola 0-4
Equip Partits Pt.
1 La Románica 10 25
2 EF Cerdanyola 9 23
3 Andalucía 9 22
6 EF Montcada 9 13

Juvenil A. Primera Divisió. Grup
3. Jornades 13 i 14
Vic-EF Montcada 2-1
EF Montcada-UE Sants 3-7
Equip Partits Pt.
1 UE Mollet 13 31
2 Cardedeu 13 29
3 EF Montcada 13 28
4 Sarrià 13 27

Juvenil B. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 11 i 12
EF Montcada-Montornès N.0-1
Santa Maria-Montcada 1-3
Equip Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt 10 24
2 Montornès 11 24
3 Vallès Atlètic 10 23
10 EF Montcada 10 10
15 UD Santa Maria 9 1

UD SANTA MARIA

Juvenil. Segona Divisió. Grup
29. Jornades 11 i 12

Palau-Santa Maria 4-4
Santa Maria-EF Montcada 1-3
(Vegeu classif icació a l ’EF
Montcada)

HANDBOL

CH LA SALLE MONTCADA

Infantil Femení. Lliga CEVO.
Grup 1. Jornada 8
La Salle-La Garriga 12-20
Equip Partits Pt.
1 Roquerol 7 14
2 Cardedeu 8 10
3 BM Granollers 7 8
6 La Salle 6 0

Infantil Masculí A. Fase Prèvia
Grup D. Jornada 9
Cerdanyola-La Salle21-23
Equip Partits Pt.
1 OAR Gràcia 9 16
2 CE Sant Cugat 7 14
3 La Salle 9 10
4 Sant Quirze 7 6

Infantil Masculí B. Fase Prèvia.
Grup B. Jornada 9
Igualada-La Salle 26-14
Equip Partits Pt.
1 Agramunt 8 16
2 Súria 9 11
3 Santpedor 8 9
5 La Salle 8 4

Juvenil A. Lliga Catalana. Pri-
mera Fase. Grup C. Jornada 1
FC Barcelona-La Salle 45-26
Equip Partits Pt.
1 FC Barcelona 1 2
2 ACE Fornells 1 2
3 Salle Bonanova 0 0
4 La Salle 1 0

Juvenil B. Segona Catalana.
Primera fase. Grup C. Jornada 10
La Salle-BM Granollers 25-22
Equip Partits Pt.
1 Les Franqueses 9 15
2 La Salle 9 12
3 Berga Sistach 9 12
4 E. Pia Granollers 9 10

actualitatdels clubs

Derbi en la categoria cadet femení
La Segona Fase del torneig de bàsquet de Promoció Bar-
celona va començar el 14 de gener i s’allargarà, durant
divuit jornades, fins al 27 de maig. En aquesta fase, els
equips cadet femení del CB Elvira Cuyàs i del CB La
Salle Montcada s’enfrotaran en un derbi local. El pri-
mer serà el 25 de febrer en el col·legi La Salle i la torna-
da, al pavelló Miquel Poblet, tindrà lloc el 13 de maig.
Els dos equips de noies han pujat una categoria respecte
a la fase prèvia i tots dos han passat del nivell C al nivell
B-2. La majoria d’equips es mantenen a la categoria de la
Fase Prèvia i destaca l’equip mini A del CB Montcada,
que jugarà la nivell A-1 del seu grup. SD

BÀSQUET> Promoció

BÀSQUET> Campionat territorial

El millor any dels Sots-21
L’equip sots-21 del CEB Can Sant Joan continua en
ratxa. El conjunt dirigit per Jordi Mane és cinquè a la
classificació del grup 1 del nivell A-1, la màxima cate-
goria a la que ha arribat aquest conjunt fins ara. L’ob-
jectiu de l’entitat és aspirar a la categoria preferent i
debutar en aquest nivell la propera temporada. SD

 >>Darrer partit a casa davant el Badalonès

SILVIA DÍAZ

 >> Primer partit de segona volta del cadet de La Salle

SILVIA DÍAZ

BÀSQUET> Preseleccionats

Premi als èxits de la temporada passada
Els equips infantil i juvenil del CEF Can Sant Joan –
club que des d’aquesta temporada forma part de l’Escola
de Futbol Montcada– van rebre un trofeu de la Fede-
ració Catalana de Futbol per haver quedat líders de
grup la temporada passada. A l’acte de lliurament dels
premis, que va tenir lloc el 16 de desembre a Barcelo-
na, hi van assistir els entrenadors dels equips Juan Espes
i Javier Romero, per a l’infantil, i Fernando Gómez
Kuky, per al juvenil. Els montcadencs van rebre el trofeu
de mans del president de la Federació, Jordi Roche.
Els dos conjunts van aconseguir pujar a Primera Divisió
–l’infantil guanyant tots els partits de la temporada.
Els equips,  que aquesta temporada corresponen a
l’infantil A i juvenil A de l’EF Montcada, mantenen
els entrenadors de l’any passat. SD

FUTBOL> Reconeixement  >> La Salle femení, a casa contra el Lleida el 14 de gener

Dos minis, a la preselecció catalana
Albert Ruiz i Josep Sánchez, jugadors del mini A del
CB Montcada, han estat preseleccionats per jugar amb
la Selecció Catalana d’aquesta categoria el Campionat
d’Espanya, que es disputarà la propera Setmana Santa.
Els entrenaments dels preseleccionats van començar el
15 de gener i es faran tots els diumenges al pavelló Bac
de Roda de Barcelona. A finals de gener els entrenadors
duran a terme una primera selecció dels 29 jugadors
actuals per quedar-se amb una quinzena. SD

Cadet i júniors comencen la 2a volta
Tots els equips del CB Montcada que participen al
Campionat de Catalunya han començat la segona volta
en Preferent B. El júnior A va quedar quart a la Fase
Prèvia i la segona fase la disputa al grup 12. El cadet B
també continuarà a Preferent B durant la segona volta,
al grup 12, havent quedat setè a la primera ronda. Al
CB La Salle Montcada, les júniors continuen a Preferent
B, al grup 11, després de quedar cinquenes a la primera
fase. Tots tres equips van començar la segona fase a
finals de desembre. L’objectiu dels dos clubs és portar
els equips a la final a quatre amb què finalitza la tem-
porada i repetir l’èxit de l’any passat. El júnior A del
CB Montcada i el cadet femení de La Salle –actual
júnior– van aconseguir arribar a la final i tots dos van
quedar sotscampions de Preferent B. SD

BÀSQUET> Campionat de Catalunya

FUTBOL SALA> Grundig Mobile

El cadet A i benjami encapçalen la taula
El cadet A del Grundig Mobile és el líder del grup 1 de
la Primera Divisió, una posició que manté des de gairebé
l’inici de la temporada. El primer partit de l’any,
disputat el 7 de gener, va ser molt emocionant perquè
va enfrontar els joves que entrena Francisco Burgueño
contra el segon de la taula i rival directe dels
montcadencs, Les Corts Ubae. Els locals van empatar
a 3 gols a casa i van trencar una ratxa de 10 victòries
consecutives. L’altre equip del Grundig que actualment
és líder de grup és el benjamí A. El conjunt que entre-
na Francisco Salazar està empatat a punts amb els bar-
celonins de Les Corts. SD

SILVIA DÍAZ

 >> Ruiz (esquerra) i  Sánchez, preseleccionats mini
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“No m’assemblo gens al
Biel, és un pèl consentit”

PILAR ABIÁN

Aquest noi té fusta. Amb 10 anys acabats de fer aquest
montcadenc del barri de Terra Nostra és un dels actors més
mediàtics de TV3. Fa un any que interpreta el Biel Delmàs a la sèrie
Ventdelplà que s’emet dilluns i dimarts a la nit, un paper que li ha
donat projecció i popularitat. Amb la periodista Fina Brunet i
Georgina Latre –la seva germana en la ficció– va acomiadar el
2005 i va donar la benvinguda al nou any a través del canal
autonòmic. També va ser protagonista de la Marató marcant un
gol en el partit amistòs que es va jugar al camp de l’Europa entre
personatges populars. “Jo era el més petit i em van dir que no
gairebé no jugaria i, ves per on, fins i tot vaig fer un gol”, explica
emocionat parlant d’una altra de les seves grans aficions, el futbol.
Després de començar en le món de la publicitat amb 5 anys, Carlos
té clar que vol formar-se com a actor i dedicar-s’hi professionalment.
És conscient, però, que el camí no serà fàcil i, dia rere dia, s’esforça
per aconseguir el seu objectiu. Eixerit com és i amb la seva simpatia
i les ganes que té d’aprendre, segur que ho aconseguirà.

La popularitat no

m’ha canviat,

em veig igual

que sempre

Per contracte, no

puc explicar què

passarà a la sèrie.

Haig de guardar

el secret

�

�Què n’opines del personat-

ge que interpretes a Vent-

delplà? T’identifiques amb la

seva manera de ser?

No gens. Trobo que és un nen
un pèl consentit i egoïsta. Vaja,
una mica repel·lent, encara que
ara està canviant. L’únic que te-
nim en comú és que ens agra-
den les consoles, tot i que jo no
hi estic tan enganxat com ell.
�El Biel és fill de pares se-

parats amb un rerefons de

violència domèstica. No és

una situació fàcil per a ell.

Sí, però això que,
malgrat tot, el seu
pare sigui el seu ídol
i no accepti la rela-
ció de la seva mare
amb un altre home
no m’acaba d’agra-
dar. Si a mi em
pasés una cosa així
m’afectaria molt,
crec que em que-
daria mut, no sabria
com reaccionar. Sort
que ara, després del
segrest, el Biel ha ac-
ceptat al David i ja
són amics.
�Quina metodo-

logia segueixes

per aprendre’t el paper?

Assajo a casa amb la meva mare,
ella em dóna el peu, fent de tots
els personatges amb els quals
tinc diàleg. Després, abans de
rodar, els actors fem un parell
d’assajos més a plató i, a conti-
nuació, gravem. Habitualment,
rodem com a mínim dues vega-

des la mateixa escena.
�Quines són per a tu les

escenes més complicades de

fer?

Potser les dramàtiques, riure no
costa tant com plorar.
�Per cert, com t’ho fas?

Abans de començar a rodar em
concentro uns minuts a soles i al
final em surten les llàgrimes.
Quan ho has fet vàries vegades,
ja no és tan complicat.
�Què passa si t’equivoques

durant el rodatge?

Tenim per costum no aturar-
nos seguim amb el
diàleg perquè després
hi ha la possibilitat de
repetir només un tros
de la seqüència.
�Estas fent 5è de

primària al CEIP

Mitja Costa. Com

combines els rodat-

ges amb els estu-

dis?

Habitualment gravo
a hores que no
m’afectin l’horari es-
colar, bé a les 7 del
matí o a migdia. Quan
això no és possible
tinc companys de
classe que em passen

els apunts i els deures.
�I les notes, com van?

Molt bé. De fet, quan em van
oferir el paper els meus pares
tenien dubtes de si això em po-
dria afectar els estudis. Però ho
vam parlar i vam decidir tirar
endavant. Tinc clar que m’haig
de sacrificar per fer les dues co-

ses però no m’importa i, de
moment, segueixo treient bones
notes.
�Què et diuen els teus com-

panys? Segueixen la sèrie?

Alguns sí, però molts pocs per-
què la fan a la nit.
�I tu, la veus?

No, però tinc tots el capítols
gravats i així puc seguir l’ar-
gument perquè quan rodem jo
només em sé el meu paper i
desconec què passa amb la res-
ta dels personatges.
�Segur que molta gent et

pregunta què passarà a la

sèrie.

Si, no només els amics o els co-
neguts, també la gent que em pa-
ra pel carrer. Però haig de guar-
dar el secret, és un compromís
del contracte. De tota manera,
sé què passarà a grans trets, però
no en detall.
�Com portes la popularitat?

Molt bé. La veritat és que la gent
és molt amable amb mi. Em
demanen per fer una foto, em
saluden o em donen consells:
“Biel, no marxis de casa, porta’t
bé”. És molt divertit i no em
molesta gens.
�La fama t’ha fet canviar?

Jo em veig igual que sempre. No
se m’han pujat els fums.
�T’hi vols dedicar professio-

nalment al món de la inter-

pretació?

Sí que m’agradaria fer Art dra-
màtic i treballar com a actor.
Ara, per sort estic aprenent molt
perquè tinc uns companys amb
molta experiència i amb els quals

Actor

Carlos CuevasCarlos Cuevas

treballo molt a gust. M’agradaria
arribar a ser com ells.
�Això de Ventdelplà és com

una gran familia.

Tenim una relació molt bona no
només entre els actors, amb tot
l’equip en general, càmeres, il·lu-

minadors... són molt simpàtics.
�I en un futur... t’imagines

optant a un Goya?

Uff, seria fantàstic, un autèntic
somni. Però ho veig molt difí-
cil. Hi ha molts grans actors en
aquest país.


